
gmina Mieszkowice

gmina Moryń

gmina Trzcińsko-Zdrój

gmina Chojna

gmina Widuchowa gmina Banie

gmina Gryfino
gmina Stare Czarnowo

gmina Cedynia

Bezpłatna Pomoc 
Prawna

Bezpłatna Pomoc 
Prawna

Bezpłatna Pomoc 
Prawna

Bezpłatna  
Pomoc Prawna

• Dom Pomocy Społecznej 
• Bezpłatna Pomoc Prawna

• Bezpłatna Pomoc Prawna
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
• Spółdzielnia Pracy

• Zespół Szkół Specjalnych
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Starostwo Powiatowe w Gryfinie
• Szpital Powiatowy
• Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
• Powiatowy Urząd Pracy
• Domy Pomocy Społecznej
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
• Bezpłatna Pomoc Prawna

• Dom Pomocy Społecznej
• Dom Dziecka
• Zawodowe Rodziny Zastępcze
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
• Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
• Powiatowy Urząd Pracy - filia
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - filia
• Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego - filia
• Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
• Poradnia Specjalistyczna Szpitala Powiatowego
• Bezpłatna Pomoc Prawna

RAPORT O STANIE  
POWIATU GRYFIŃSKIEGO  
 W 2021 ROKU
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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 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią koronawirusa. Był to kolejny rok, w którym 

szkoły ponadpodstawowe nie mogły narzekać na brak uczniów, ale wprowadzane czasowo 

zmiany funkcjonowania nie pozostały bez wpływu na rezultaty końcowe ich nauki. Był to rok, 

w którym mimo perturbacji, na prostą zaczął wychodzić Szpital Powiatowy w Gryfinie 

a sytuacja zdrowotna w domach pomocy społecznej, tak zagrożona poprzednio, zaczęła się 

stabilizować, między innymi dzięki wprowadzonym szczepieniom. W roku 2021 wszystkie 

placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie powiatu gryfińskiego osiągnęły 

standard wymagany ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku tym 

realizowane były również inwestycje, które mimo odczuwalnego niedosytu, szczególnie na 

naszych drogach, są prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem pozyskiwanych 

środków zewnętrznych.  

Zapraszamy do lektury raportu i do debaty na temat stanu powiatu gryfińskiego. Dzisiaj kiedy 

wiele osób uzmysławia sobie wagę słowa demokracja oraz fakt, że ustrój ten nie jest dany raz 

na zawsze i bezwarunkowo, zapraszamy Państwa do debaty, będącej jednym z fundamentów 

demokracji. 

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 

  



2 

 

 

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). 
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Powierzchnia powiatu (km2) 1869,08 -0,03 1 

Liczba ludności, w tym: 80 641 -648 6 

- w wieku przedprodukcyjnym  13 956 -190 6 

- w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) 48 826 -798 6 

- w wieku poprodukcyjnym  17 859 +340 6 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjny i poprodukcyjny) 
na 100 osób w wieku produkcyjnym  65,16 +1,35 2 

Liczba osób zameldowanych  78 091 -847  

Wskaźnik urbanizacji (%)  45,69 -0,04 18 

Wskaźnik feminizacji - liczba kobiet na 100 mężczyzn (%) 102,34 +0,17 16 

Gęstość zaludnienia (osób/km2) 43,14 -0,35 15 

Urodzenia żywe (osoby), w tym: 
ogółem na 1 000 ludności :  

571 
7,08 

+15 
0,28 

6 
6 

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

1 026 
78 

12,72 

+108 
+22 

+1,38 

7 
 

3 

Przyrost naturalny: w osobach 
 w ‰ 

-455 
-5,64 

+16 
+0,16 

20 
16 

Migracje wewnętrzne: napływ  
 odpływ 

830 
1071 

+96 
+92 

9 
9 

Migracje zagraniczne: imigracje  
 emigracje 

38 
23 

+10 
+2 

8 
14 

http://www.stat.gov.pl/
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Saldo migracji: -226 +12 6 

Długość dróg powiatowych w powiecie gryfińskim (km) 621,2 0,0 2 

Powiatowe drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 (w km)  39,4 0,0 16 

Długość dróg powiatowych na 1 mieszk. (m) 7,70 0,06 7 

Samochody zarejestrowane na 1 000 ludności: osobowe 
ciężarowe  

750,0 
115,6 

30,5 
6,1 

1 
5 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON, w tym: 9 478 +315 7 

 w sektorze publicznym 206 -1 13 

 w sektorze prywatnym, w tym: 9 194 +305 7 

 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 7 463 +248 7 

spółdzielnie 27 -2 6 

Inne 51 +13  

Podmioty nowo zarejestrowane  795 +136 6 

Podmioty wyrejestrowane  448 +25 8 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w tym: 1 803 -468 11 

 kobiet 1 109 -227 11 

 mieszkańców wsi 1 194 -249 12 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %  7,2 -1,8 8 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładów pracy 64 -25 12 

Dochody własne budżetu powiatu na 1 mieszkańca (w zł) 701,38 +17,86 12 

Środki w dochodach budżetu powiatu współfinansowanych/ 
finansowanych z programów i projektów unijnych na 1 mieszk.(w zł)  44,19 -42,74 5 

Wydatki budżetu powiatu na 1 mieszkańca (w zł)  1 360,32 +17,94 16 
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Tab.1.1.2. Struktura użytkowania gruntów w 2021 r. i zmiany w stosunku do 2020 r. (stan na 
31.12.) – w ha i % (Δ – przyrost) 

Grunty 
rolne Leśne Zabudowane  

i zurbanizowane 
Pod 

wodami Różne Powierzchnia ogólna gruntów 

106 314 66 060 7 462 6 610 462 186 908 

602 165 24 52 -12 Δ powierzchni 2021/2020 

56,88% 35,34% 3,99% 3,54% 0,25% struktura w % 

0,32% 0,09% 0,01% 0,03% -0,45% Δ w strukturze 2021/2020 

Dane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Tab. 1.1.3. Struktura gruntów rolnych w 2021 r. i zmiany w stosunku do 2020 r. (stan na 
31.12) – w ha i % (Δ – przyrost) 

Grunty rolne 

Użytki rolne 

Nieużytki Razem Grunty 
orne Sady Łąki 

trwałe 
Pastwiska 

trwałe 

Rolne 
zabudow

ane 

Pod 
rowami 
stawami 

Zadrzewione 
zakrzewione 

77 668 496 9 186 3 448 1 866 968 1 038 11 644 106 314 

-69 -2 8 39 -2 152 -4 480 Δ 2021/2020 

73,06% 0,47% 8,64% 3,24% 1,76% 0,77% 0,91% 10,95% 100,00% 

-0,48% 0,00% -0,04% 0,02% 0,00% 0,00% -0,08% 0,38% Δ 2021/2020 

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.  
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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) W roku 2021 zainicjowano rozpoczęto proces opracowania wspólnej strategii rozwoju 

Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to inicjatywa odnosząca się do 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych perspektywy 2021–2027. List intencyjny 
w sprawie partnerstwa, przy udziale województwa zachodniopomorskiego, podpisały 
gminy: Widuchowa, Banie, Moryń Cedynia, Mieszkowice, Chojna i Powiat Gryfiński. 
Strategia zostanie opracowana w 2022 roku. Dzięki tej inicjatywie, rozwój powiatu będzie 
wspomagany poprzez możliwość korzystania ze środków unijnych również w formule 
pozakonkursowej.  

2) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021–2024 
z perspektywą do roku 2030 – uchwała Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXI/225/2021 
z 07.10.2021 r. Realizacja programu w 2021 roku została opisana w rozdziale 9 raportu – 
Ochrona Środowiska. 

3) Strategii 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. 

4) Powiatowego Programu 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. 

5) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021–2025 - uchwała nr 
XXIII/164/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 listopada 2020 r. Realizacja programu 
została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie osób 
niepełnosprawnych. 

6) Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2021–
2023 – uchwała nr XXV/177/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 
Realizacja programu została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie 
osób niepełnosprawnych. 

7) Powiatowego programu 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. 

8) Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – uchwała 
nr XXIII/162/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2020 r. Realizacja programu 
została opisana w rozdziale 4 raportu – Kultura, sport i turystyka. 
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3. EDUKACJA

ZADANIA OŚWIATOWE 
Jednym z zadań własnych powiatu jest prowadzenie szkół i placówek oświatowych 
wskazanych w ustawie Prawo oświatowe.  
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone w 2021 r. przez Powiat Gryfiński: 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,
• I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie,
• Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie z filią w Chojnie.

Na terenie powiatu działa jedna placówka niepubliczna otrzymująca dotację – Niepubliczny 
Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu. 

WYDATKI OŚWIATOWE 
Jednostki samorządu terytorialnego na działalność szkół i placówek oświatowych otrzymują 
środki z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. W 2021 r. na ten cel Powiat otrzymał 
24 211 460 zł. Wydatki zaś wyniosły 33 991 736,30 zł, w tym: na zadania oświatowe szkół 
i placówek prowadzonych przez powiat ogółem 33 429 356,83 zł, remonty i inwestycje 
w szkołach 122 841,82 zł, na dotację dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych 
w Moryniu 439 537,65 zł. 
Środki subwencji oświatowej w 2021 r. pokryły 71,23% wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie jednostek oświatowych.
W 2021 r. Powiat Gryfiński otrzymał także środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 
62 370,00 zł na realizację zajęć wspomagających dla uczniów z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.  

UCZNIOWIE 
We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęło ogółem 1 822 uczniów 
szkół dla młodzieży, w tym w klasach licealnych 673 osoby, w technikach 629 osób i w 
branżowych szkołach I stopnia 520 osób. 
We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęło ogółem 1 822 uczniów 
szkół dla młodzieży. 

Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 

I II III IV 

ZSP w Gryfinie 30 745 216 208 258 63 

ZSP w Chojnie 26 744 216 167 316 45 

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 15 333 88 84 161 - 

Ogółem 71 1 822 520 459 735 108 

Źródło: SIO, stan na dzień 30.09.2021 r. 
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Kształceniem specjalnym objęto ogółem 137 uczniów, z tego: 
1) w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 52 osoby, w tym 11 osób 

wymagających zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  
2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – 85 osób. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów i  
zespołów  

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 

I II III IV V VI VII VIII I II III 

ZSS  8+4 41+11 4 0 3 2 1 5 6 8 4 4 4 

SOSW  10 85 2 4 8 6 4 7 12 8 7 18 9 

Ogółem  18+4 126+11 6 4 11 8 5 12 18 16 11 22 13 

Źródło: SIO, stan na dzień 30.09.2021 r. 

 NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 
We wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński zatrudnionych było 
274 nauczycieli na 301,85 etatach. 

 
Źródło: SIO, stan na dzień 30.09.2021 r. 

W szkołach zatrudnieni są także pracownicy administracji i obsługi (obsługa księgowa i LO 
w Gryfinie prowadzona jest przez pracowników księgowości ZSP w Gryfinie). Ogółem 
w szkołach zatrudnione są 102 osoby na 93,71 etatach. 

I LO w Gryfinie; 48

ZSP w Chojnie; 62

ZSP w Gryfinie; 75

SOSW w Chojnie; 40

PPP w Gryfinie; 23

ZSS w Nowym Czarnowie; 26

Liczba nauczycieli zatrudnionyc w poszczególnych jednostkach oświatowych
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Źródło: zatwierdzone arkusze organizacyjne – 30.09.2021 r. 

 EGZAMINY  

3.5.1. Egzamin maturalny  

W maju 2021 r. 236 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat przystąpiło do egzaminów maturalnych. Z powodu pandemii i wprowadzonego 
nauczania zdalnego, egzamin ograniczono do części pisemnej.  
Średnia zdawalność egzaminów maturalnych we wszystkich szkołach prowadzonych na terenie 
powiatu wyniosła:  

• w liceum ogólnokształcącym – 76,90% (w województwie – 82,00%, w kraju – 87,00%),  
• w technikum – 67,90% (w województwie – 72,00%, w kraju – 75,00%), 
• ogółem – 72,90% (w województwie - 78,00%, w kraju - 83,00%). 

 
Źródło: informacje ze szkół 

I LO w Gryfinie; 11

ZSP w Gryfinie ; 28

ZSP w Chojnie; 30

ZSS w Nowym Czarnowie; 9

SOSW w Chojnie; 17

PPP w Gryfinie; 7

Liczba pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych

83,00
78,00

72,90

87,00
82,00

76,9075,00 72,00 67,90

KRAJ WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT 
GRYFIŃSKI 

Zdawalność egzaminów maturalnych w 2021 r. 

Ogółem Licea Technika
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3.5.2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

W 2021 r. do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 
253 uczniów szkół zawodowych. Egzamin zdało 206 osób (81,43%). 

 
Źródło: CKE, OKE Poznań 

Poniżej zestawiono – w % – uzyskane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
w 2021 r. w poszczególnych szkołach: 

Wyszczególnienie 
Branżowa Szkoła  

I stopnia 
Technikum 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie 100% 83,00% 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 85,70% 75,91% 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 33,34% - 

 WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 
Rada Powiatu w Gryfinie w 2014 roku przyjęła „Program wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”, na podstawie którego w 2021 roku przyznano 
74 stypendia. Za szczególne wyniki w nauce przyznano 70 stypendiów i 4 za szczególne 
osiągnięcia sportowe. Ogólna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 40 600 zł. 

Wyszczególnienie Za szczególne wyniki 
w nauce 

Za szczególne 
osiągnięcia sportowe 

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 36 3 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie 16 1 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 18 - 

Ogółem 70 4 

 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO  

W 2021 roku szkoły przystąpiły do realizacji 4 nowych projektów unijnych oraz kontynuowały 
6 rozpoczętych w latach wcześniejszych. Całkowity koszt realizowanych w 2021 r. projektów 
wyniósł 1 173 375,53 zł, w tym na wydatki bieżące 1 138 566,53 zł oraz majątkowe 34 809,00 zł. 

75,93

78,34

76,65

81,43

KRAJ OKRĘG WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ 
POWIAT GRYFIŃSKI

Zdawalność egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie %
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A. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie  

W 2021 roku szkoła przystąpiła do realizacji dwóch projektów międzynarodowych. Jeden pn. 
„Od praktyki do pracy”, w ramach programu Erasmus+, zwiększy szanse absolwentów na rynku 
pracy oraz spowoduje wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych, poprzez 
staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli. Z programu skorzysta 38 uczniów i 5 nauczycieli. 
Całkowita wartość projektu – 140 000 euro. Natomiast drugi, pn. „Focus on health (Zdrowie na 
pierwszym planie)”, współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014–2020, upowszechni zagadnienia dotyczące wychowania zdrowotnego 
i kształtowania postaw prozdrowotnych. W programie weźmie udział 40 uczniów i 8 
nauczycieli. Wartość całkowita projektu – 219 108 zł. Oba projekty realizowane będą w latach 
2021–2022. 
Szkoła wzięła udział także w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. 
Dzięki temu w powiecie powstała pierwsza strzelnica wirtualna, na której uczniowie klas 
wojskowych, organizacje proobronne, służby mundurowe oraz mieszkańcy powiatu będą mieli 
możliwość doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz rozwoju 
umiejętności strzeleckich. Wartość całkowita projektu – 185 175 zł. 

B. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie 
W 2021 r. zespół szkół przystąpił do realizacji projektu pn. „Multimedialny świat edukacji 
i grafiki”, w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A, którego celem była organizacja 
szkoleń: „Cyberbezpieczny uczeń. Cyberbezpieczna szkoła” oraz „Realizacja filmowa. Grafika 
i animacje dla młodzieży”. Projekt służył także utrwaleniu i wzmocnieniu współpracy polsko-
niemieckiej. W projekcie wzięło udział 40 osób, po 20 ze strony polskiej i niemieckiej. Wartość 
całkowita projektu – 165 000 zł. 

C. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie  
W 2021 r. szkoła zrealizowała projekt pn. „Zdrowe ciało i umysł w czasie pandemii Covid-19”, 
w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA, którego celem było wypracowanie 
rozwiązań usprawniających funkcjonowanie szkół w czasie pandemii, walka ze społecznymi 
skutkami izolacji i ograniczeń wywołanych pandemią. W ramach projektu uczestnicy wzięli 
udział w szkoleniach: „Zapobieganie stanom depresyjnym wywołanym izolacją społeczną, 
ograniczeniami i chorobą” oraz „Błędy żywieniowe, które osłabiają odporność. Czego unikać 
w czasach koronawirusa? Jak budować odporność”, na podstawie których powstały materiały 
służące pogłębianiu wiedzy przez uczniów. W projekcie wzięło udział 20 nauczycieli. Wartość 
całkowita projektu – 63 980 zł.  

 PROGRAMY WSPIERAJĄCE PRACĘ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 
POWIATU GRYFIŃSKIEGO 

1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 
W ramach programu zakupiono tablice interaktywne z projektorem, głośniki, pomoce 
dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy 
dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystanych w TIK, komputer umożliwiający 
prawidłowe funkcjonowanie zakupionych pomocy dydaktycznych, pomoce dydaktyczne lub 
narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, 
w tym z dyslekcją czy dyskalkulią. Większość zakupionego sprzętu trafiła do szkół specjalnych. 
Całkowita wartość programu – 122 500 zł, w tym z dotacji – 98 000 zł.  
2. Wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań JST polegających na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”. 
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Decyzją Rady Ministrów organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup 
wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, 
innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych 
i przekrojowych dzieci. 
Powiat na ten cel otrzymał 60 000 zł (po 30 000 zł na każdą szkołę podstawową). W 2021 r. 
z przyznanych środków wykorzystano 48 239,30 zł, z których zakupiono drukarki 3D, laptop, 
filament, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacje lutownicze, aparaty cyfrowe, 
gimbale, kamerę cyfrową, statywy, mikrofony kierunkowe, oświetlenie do realizacji nagrań, 
maszyny do szycia, robot kuchenny, blender ręczny, taker z akcesoriami itp. Pozostała kwota 
wykorzystana zostanie do 31.08.2022 r. 

 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. Swoim zasięgiem obejmuje 36 szkół. 
W 2021 roku Poradnia prowadziła swoją działalność stacjonarnie w reżimie sanitarnym. 
Z zadań statutowych realizowano głównie: 

• diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, diagnozę integracji 
sensorycznej, 

• terapię logopedyczną, 
• pomoc/terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spowodowanymi 

głównie nauką zdalną, z lękami, zburzeniami depresyjnymi, 
• terapię rodzin, 
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
• wsparcie i pomoc psychologiczną w formie dyżurów psychologów na terenie poradni, 

infolinii i konsultacji telefonicznych dla rodziców i nauczycieli, 
• warsztaty dla rodziców, uczniów i nauczycieli, 
• procesowe wspomaganie szkoły, 
• zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. 

Przeprowadzono także pierwsze terapie z wykorzystaniem urządzenia Biofeedback, 
zakupionego ze środków Powiatu. 
W ramach realizowanego przez Poradnię od 2017 r. programu „Za życiem”, w 2021 roku 
zrealizowano 2080 godzin zajęć, w tym: 

• terapia logopedyczna – 680 godzin zajęć dla 46 dzieci, 
• terapia ręki – 600 godzin dla 36 dzieci, 
• integracja sensoryczna – 300 godzin zajęć dla 9 dzieci, (w ramach zajęć 

przeprowadzono diagnozy oraz terapie), 
• zajęcia prowadzone metodą Montessori – 300 godzin zajęć dla 15 dzieci, 
• zajęcia Metody Dobrego Startu – 200 godzin dla 13 dzieci. 

Z zajęć w ramach programu skorzystało 59 dzieci w wieku od 2 do 7 roku życia, w tym: 
21 zagrożonych niepełnosprawnością (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) 
i 38 niepełnosprawnych (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub 
orzeczenia o niepełnosprawności). 
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4. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WYNIKAJĄCYCH Z ART. 4 UST. 1 PKT 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. W celu ich realizacji Powiat zawarł porozumienie 
z Gminą Gryfino, w imieniu której zadania z zakresu kultury fizycznej o charakterze 
ponadgminnym wykonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W ramach porozumienia 
Gmina Gryfino otrzymała 70 000 zł, z czego wykorzystała 60 686,37 zł. Pomimo zagrożenia 
epidemicznego udało się zorganizować 37 imprez sportowych, w których wzięło udział 2544 
uczestników. W trosce o bezpieczeństwo uczestników zrezygnowano z organizacji większości 
zawodów w halach sportowych, m.in. z siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. Sytuacja 
bardziej sprzyjała zawodom odbywającym się na świeżym powietrzu, tj. piłce nożnej czy 
lekkoatletyce, gdzie nie obowiązywały tak rygorystyczne obostrzenia.  
Przekazane środki wykorzystano na transport młodzieży na zawody, zakup medali, pucharów, 
nagród rzeczowych, koszulek startowych, zabezpieczenie medyczne zawodów, ryczałty 
sędziowskie, wynagrodzenie koordynatora powiatowego, materiały biurowe. 

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

Zgodnie z zapisem ustawowym Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową 
bibliotekę publiczną. Zadanie to może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka 
lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Powiat 
Gryfiński zawarł stosowne porozumienia z Gminą Gryfino i Gminą Chojna w sprawie 
powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.  
Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizują biblioteki: 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, 
• Biblioteka Publiczna w Gryfinie. 

W 2021 r. Powiat przekazał na ten cel ogółem 16 000 zł, po 8 000 zł dla każdej gminy. Środki 
z dotacji w 2021 r. Wykorzystane zostały przez biblioteki na zakup książek – 204 (w tym 
61 książek z dużym drukiem dla osób mających problem ze wzrokiem i skupieniem uwagi), 
audiobooków – 51, książek i czasopism regionalnych – 23, czasopism metodycznych – 5 oraz 
szkolenia dla bibliotekarzy – 4.  
W 2021 r. przygotowane zostały dla mieszkańców wystawy plenerowe pt.: „Gryfino powojenne”, 
„Polskie symbole narodowe”, „Piosenka Norwida”, „Ocean”, „Tu rodziła się opozycja. Między 
czerwcem ’76 a Sierpniem ’80”, „Operacja polska NKWD”. Przedstawiono także prace 
Aleksandra Chmielewskiego, zmarłego gryfińskiego artysty. Zorganizowano spotkania 
autorskie, spotkania z książką dla przedszkolaków, zajęcia biblioterapeutyczne, pogadanki, 
wycieczki po bibliotece.  

 POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
W ramach działań w 2021 r.:  

1) zrealizowano projekt pn. „Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową czyli aktywne 
poznawanie regionu i związanych z Powiatem Gryfińskim legend”, dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach projektu 
przygotowany został przewodnik rowerowy "Powiat Gryfiński na rowerze" wraz z mapą 
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w ilości 1000 egzemplarzy, książka "Legendy Powiatu Gryfińskiego" w ilości 1000 egz. 
oraz gra memory w pudełku – 500 szt. Wartość całkowita projektu – 53 170 zł, w tym 
dofinansowanie – 32 136 zł; 

2) rozstrzygnięto 16. 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 videorelację z konkursu; 

3) wydano kalendarze promocyjne na 2022 r., które przekazano m.in. do wszystkich szkół 
funkcjonujących na terenie powiatu, bibliotek, centrów kultury i centrów informacji 
turystycznej; 

4) udzielono 4 patronaty honorowe starosty nad wydarzeniami o charakterze co najmniej 
powiatowym; 

5) przekazano materiały z logo powiatu mieszkańcom i turystom odwiedzającym powiat; 
6) udzielono wsparcia finansowego na organizację wymienionych niżej wydarzeń: 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota wsparcia (zł) 

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

Gryfiński Dom Kultury 15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 3 500 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie Konkurs plastyczny #bezprzemocy 1 000 

Ogółem 6 500 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Jednym z zadań publicznych powiatu jest współpraca i działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W 2021 r. współpracę regulował przyjęty 26 listopada 2020 r. przez Radę Powiatu „Program 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”. Ogółem na realizację zadań 
objętych programem zaplanowano w budżecie powiatu 14 856 473 zł, w tym na zadania 
realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 14 588 473 zł i 248 000 zł na zadania 
realizowane przez Starostwo. 
Zadania dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert: 

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

Fundacja APR 
Zachodniopomorskie 

Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu 
gryfińskiego 4 000 

Klub Sportowy ACTIVE LIFE Zachodniopomorska Liga MTB – Chojna 7 000 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Promyk" 

w Goszkowie 

Łączy nas sport. Integracyjne zawody sportowe dla osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego 2 500 

Klub Motorowy Chojna 

2 runda Mistrzostw Polski w Quadcrossie 
2 runda Pucharu Polski w Motocrossie 

4 runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie 

10 000 
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Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy KRZYWIN 

Powiatowe Obchody Dnia Olimpijczyka – Krzywin 
18.09.2021 1 500 

Dotacja ogółem 25 000 

2) z zakresu kultura i sztuka 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

Stowarzyszenie Spichlerz 
Sztuki w Kołbaczu Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu 4 500 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Mieszkowickiej Wydarzenie patriotyczne w Rejonie Pamięci Narodowej 10 000 

Fundacja Droga Lotha Warsztaty rzemiosł dawnych w Trzcińsku-Zdroju 5 500 

Dotacja ogółem  20 000 

3) w zakresu turystyka i krajoznawstwo 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 
Gądno 

Śladami Pana Samochodzika - poznaj powiat 
gryfiński 10 000 

4) Pozostałe wsparcie działalności organizacji pozarządowych: 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota wsparcia 
(zł) 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Gryfińskie Ligii Amatorskie 

XXVII edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligii 
Koszykówki Oldbojów w Gryfinie - nagrody 500 

Bractwo Kurkowe "Gryf" Gryfino Impreza sportowa „Strzelanie o tytuł Króla Okręgu 
Zachodniopomorskiego” - nagrody 990 

MKS Hermes Gryfiński Bieg Niepodległości - nagrody 1 800 

Liga Obrony Kraju Gryfino Wojewódzkie Integracyjne Zawody Latawcowe 
LOK - nagrody 1 000 

Liga Obrony Kraju Gryfino 75-lecie powstania LOK – oprawa muzyczna 2 000 

Zespół Wokalny Kalimera z Bielinka Catering dla uczestników XV Spotkania 
Śpiewających Przyjaciół w Bielinku  1 000 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfina 
"Szlachetni" 

Utworzenie „Jadłodzielni” - wykonanie szafy 
drewnianej  4 000 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 
Koło w Gryfinie 

75-lecie deportacji ludności polskiej na Ziemie 
Zachodnie – gablota na sztandar 1 600 

 Ogółem 12 890 

4.4.1. Nadzór nad stowarzyszeniami 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. nadzór nad 
stowarzyszeniami sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 
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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 2021 r. na terenie powiatu gryfińskiego zewidencjonowane były 323 podmioty (wg stanu na 
31.12.2021 r.): 

Lp. Podmiot Ilość ogółem 
Zarejestrowanych 

 w 2021 r. 
Wykreślonych  

w 2021 r. 

1. Fundacje 11 1 0 

2. Stowarzyszenia rejestrowane w KRS 177 2 7 

3. Stowarzyszenia zwykłe 34 5 0 

4. 
Stowarzyszenia kultury fizycznej 

nieprowadzące działalności 
gospodarczej 

48 1 0 

5 Uczniowskie kluby sportowe 53 1 1 

Ogółem 323 10 8 

 
  



17 

 

 

5. POMOC SPOŁECZNA, WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU 
PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ WSPARCIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

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. 

 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, w Dębcach, w Trzcińsku-Zdroju, w Moryniu), warsztatami terapii zajęciowej 
(w Gryfinie, w Goszkowie), spółdzielnią socjalną „Promyk” w Goszkowie, Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 
w Trzcińsku-Zdroju, 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 2021 r. kontynuowana była standaryzacja placówek, przewidziana ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Informacje dotyczące podjętych działań przedstawione 
zostały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który wyznaczył dodatkowe terminy na 
spełnienie standardów dotyczących liczby umieszczonych dzieci: w POW nr 1 – do 
30.06.2023 r. i w POW nr 3 – do 30.09.2021 r. W związku z powyższym uchwałą 
nr XXVIII/204/2021 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 27 maja 2021 r. utworzono placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą nr 4 w Trzcińsku-Zdroju i nadano jej statut. 
Na terenie powiatu gryfińskiego w 2021 r. funkcjonowały 4 placówki opiekuńczo-
wychowawcze, tj.: 

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

Poniżej w tabeli 5.2.1. przedstawione zostały informacje dotyczące liczby miejsc i dzieci 
przebywających w ww. placówkach w 2021 r. 
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Tab. 5.2.1. Liczba miejsc i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. 
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30/14 18 0 0 0 0 3 1 14 

2 

PO
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 n
r 2

 

14/14 13 2 (2) 0 0 0 3 0 12 

3 

PO
W

 n
r 3

 

30/14 22 4 (4) 0 0 -12 0 1 13 

4 

PO
W

 n
r 4

 

0/14 0/12* 0 2 (2) 0 +12 2 0 12 

Razem 74/56 53 6 2 0 x 8 2 51 

Dane: CPOW w Chojnie, *na dzień powstania placówki, w POW nr 1 i POW nr 3 na dzień 01.01.2021 r. było 30 
miejsc, po dokonaniu standaryzacji we wszystkich placówkach zgodnie z przepisami jest 14 miejsc 

Na dzień 8 grudnia 2021 r. wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie 
powiatu gryfińskiego osiągnęły standard wymagany ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (nr 1, nr 2 i nr 3) 
w 2021 r. wyniósł 4 428,89 zł (tj. o 494,84 zł więcej niż w 2020 r.). Natomiast koszt utrzymania 
dziecka w POW nr 4 wyniósł 5 900,26 zł. 
W 2021 r. w „Centrum” i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych było 45 osób 
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r.). 
  



19 

 

 

Tab. 5.2.2. Środki wydatkowane w 2021 r. przez CPOW w Chojnie i POW nr 4 w Trzcińsku-
Zdroju. 

Lp. Zadania 

Środki wydatkowane w 2021 r. 

CPOW w Chojnie 
POW Nr 4  

w Trzcińsku-Zdroju 

1. Zadania zlecone – składka zdrowotna 
wychowanków 29 068,60 1 562,40 

2. Zadania zlecone – opłata za pobyt 
w placówce cudzoziemca 52 652,00 0,00 

3. Zadania własne 3 132 424,96 270 714,57 

Razem 3 214 145,56 272 276,97 

Dane: CPOW w Chojnie, *POW nr 4 utworzono uchwałą nr XXVIII/204/2021 Rady Powiatu w Gryfinie 
z 27.05.2021 r. 

 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 niepełnosprawnych intelektualnie (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”, 
• Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego, 
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – Stowarzyszenie „Dom z Sercem”. 

W ww. domach pomocy społecznej były zatrudnione osoby m.in. na stanowiskach: pielęgniarki, 
pracowników socjalnych, opiekunów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, a także 
w administracji. 
W 2021 r. domy pomocy społecznej dysponowały 403 miejscami, z czego: 

• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 81 miejsc (średnie obłożenie 98,93%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 120 miejsc (średnie obłożenie 

99,25%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – 82 miejsca (średnie obłożenie 97,78%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 120 miejsc (średnie obłożenie 98,82%). 

Na wykresach poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby osób 
przebywających w domach pomocy społecznej z podziałem na osoby z terenu powiatu 
gryfińskiego oraz z innych powiatów. 
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kobiety mężczyźni

Powiat Gryfiński inne powiaty
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Dochody uzyskane przez domy pomocy społecznej w 2021 r. kształtowały się następująco:  

• DPS Dębce – 3 960 915,34 zł,  
• DPS Moryń – 6 258 409,76 zł,  
• DPS Nowe Czarnowo – 3 664 654,29 zł,  
• DPS Trzcińsko-Zdrój – 3 412 488,16 zł. 

 ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
PCPR w Gryfinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzinnej pieczy zastępczej 
i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie 
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 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 2021 r. w Powiecie Gryfińskim funkcjonowało 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 
222 dzieci, z tego: 

• w 96 rodzinach zastępczych spokrewnionych – 115 dzieci, 
• w 41 rodzinach zastępczych niezawodowych – 60 dzieci, 
• w 1 rodzinie zastępczej zawodowej – 8 dzieci, 
• w 1 rodzinie zastępczej zawodowej – pogotowie rodzinne – 20 dzieci, 
• w 2 rodzinnych domach dziecka – 19 dzieci. 

W 2021 r. rodzinom zastępczym przyznano 2 245 świadczeń na potrzeby dzieci w nich 
przebywających, na kwotę ogółem 2 062 626,36 zł. 
W celu wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego działania organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w 2021 r. polegały na: 

• mikołajkowym objeździe rodzin zastępczych zawodowych promującym rodzicielstwo 
zastępcze z udziałem osób z zewnątrz (grupa motocyklistów), 

• dystrybucji ulotek „Jak zostać rodziną zastępczą”, 
• ogłoszeniu na stronach internetowych pracy lokalnej, urzędów miast i gmin, OPS 

i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o naborze kandydatów na rodziców 
zastępczych, 

• emisji spotu reklamowego o naborze kandydatów na rodziny zastępcze 
w supermarkecie Intermarche w Gryfinie w okresie od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r., 

• ogłoszeniu w prasie lokalnej o naborze kandydatów na rodziców zastępczych. 
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 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

5.5.1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie (PZAZ w Gryfinie) 

Przedmiotem działalności PZAZ w Gryfinie jest realizacja na terenie powiatu gryfińskiego zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, w szczególności 
poprzez prowadzenie działalności wytwórczo-usługowej w zakresie: 

• produkcji podpałki ekologicznej, 
• usług krawieckich, 
• archiwizacji, 
• konfekcjonowania i pakowania, 
• sprzątania, 
• prowadzenia strzelnicy. 

Zatrudnienie w PZAZ w Gryfinie w 2021 r. kształtowało się następująco: 
a) na 01.01.2021 r. – 53 osoby, w tym 39 osób niepełnosprawnych (73,58% wszystkich 

zatrudnionych), 
b) na 31.12.2021 r. – 54 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych (73,94% wszystkich 

zatrudnionych). 

Tab. 5.5.1.1. Przychody netto z podstawowej działalności PZAZ w Gryfinie w 2021 r. 

Dział Przychody netto 

Sprzątanie i obsługa zieleni 228 929,17 

Krawiectwo 51 511,70 

Niszczenie dokumentów 30 399,60 

Produkcja podpałki ekologicznej 4 735,66 

Strzelnica 22 806,90 

Pakowanie i konfekcjonowanie 39 841,49 

Razem 378 224,52 

Tab. 5.5.1.2. Dotacje otrzymane w 2021 r. przez PZAZ w Gryfinie. 

Lp. Wyszczególnienie Podstawa prawna 
Kwota przyznana  

(w zł) 

Kwota 
wykorzystana  

(w zł) 

1 

Dofinansowanie kosztów 
utworzenia i działania 
zakładu aktywności 

zawodowej ze środków 
PFRON  

art. 29 ust. 3 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.) 

1 008 400,00 998 974,10 

2 

Dotacja celowa na 
dofinansowanie kosztów 

działania w 2021 r. ze 
środków Samorządu 

Województwa  

art. 29 ust. 3 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.) 

200 000,00 197 384,92 
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Lp. Wyszczególnienie Podstawa prawna 
Kwota przyznana  

(w zł) 

Kwota 
wykorzystana  

(w zł) 

3 
Dotacja podmiotowa ze 

środków Powiatu 
Gryfińskiego 

art. 29 ust. 3a4 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 

sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 426 ze zm.) 

110 000,00 108 788,00 

Razem 1 318 400,00 1 305 147,02 

Dane: PZAZ w Gryfinie 

Tab. 5.5.1.3. Planowane i wykonane przychody i koszty PZAZ w Gryfinie w 2021 r. 

2021 r. Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Wykonanie planu w % 

Przychody  2 349 600,00 2 318 459,44 98,67 

Koszty  2 336 430,40 2 299 800,73 98,43 

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 Gryfińskiego, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 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. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest podstawą do 
ubiegania się o świadczenia rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Tab. 5.5.2.1. Liczba złożonych wniosków, liczba wydanych orzeczeń, w tym negatywnych 
w 2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

wniosków/wydanych 
orzeczeń 

Liczba 
decyzji/orzeczeń 

odmownych 

Wnioski, które 
rozpatrzone będą 

w 2022 r. 

1. wnioski ogółem, w tym: 1 271 0 81 

a) osoby do 16 roku życia: 137 0 8 

- w celu otrzymania zasiłku 
pielęgnacyjnego 92 0 0 

- w celu otrzymania świadczenia 
pielęgnacyjnego 43 0 0 

- inne 2 0 0 

b) osoby powyżej 16 roku życia: 1 134 0 73 

- odpowiednie zatrudnienie 125 0 0 

- udział w warsztatach terapii 
zajęciowej 5 0 0 
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Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

wniosków/wydanych 
orzeczeń 

Liczba 
decyzji/orzeczeń 

odmownych 

Wnioski, które 
rozpatrzone będą 

w 2022 r. 

- zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki 

pomocnicze 
142 0 0 

- korzystanie z systemu 
środowiskowego wsparcia 219 0 0 

- zasiłki pielęgnacyjne 480 0 0 

- karta parkingowa 121 0 0 

- inne 42 0 0 

2. orzeczenia ogółem, w tym: 1 200 68 0 

a) dla osób do 16 roku życia 137 12 - 

b) dla osób pow. 16 roku życia 1 063 56 - 

3. Liczba wydanych legitymacji 208 - - 

4. Liczba wydanych kart 
parkingowych 222 - - 

Dane: PCPR w Gryfinie 

Na dzień 31.12.2021 r. w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie 
zatrudnionych było 18 osób. Wydatki ogółem Zespołu w 2021 r. wyniosły 384 679,44 zł. 

5.5.3. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie 

Spółdzielnia socjalna w 2021 roku zatrudniała cztery osoby, w tym jedną osobę 
z niepełnosprawnościami i dwie osoby wykluczone społecznie. Zatrudnienie nie uległo zmianie 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Spółdzielnia realizowała w 2021 roku następujące zadania: 

• obiady dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Mieszkowice, 
• obiady dla osób uprawnionych i wskazanych przez OPS w Mieszkowicach, 
• catering dla klienta indywidualnego. 

Spółdzielnia Socjalna PROMYK w 2021 roku otrzymała: 
a) w ramach programu Społecznik – grant w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania „Ale 

wkoło jest kwiatowo”; w ramach wspólnej inicjatywy i aktywności społeczności 
nasadzono kwiaty jednoroczne, byliny oraz krzewy, 

b) w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju - dotację w kwocie 36 000,00 zł, która 
pozwoliła utrzymać ciągłość działalności Spółdzielni, tj. zakupiono chłodnię 
wolnostojącą (Arktic o pojemności 940 l) oraz Thermomix, dokonano modernizacji 
wentylacji (montaż wentylatorów w okapie zasilanych elektrycznie), 

c) bezzwrotną pożyczkę z PUP w Gryfinie w kwocie 10 000,00 zł (2 x 5 000,00), 
d) dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 

9 000,00 zł (3 x 3 000,00 zł) w kwietniu 2021 r. oraz 9 000,00 zł w lipcu 2021 r., 
e) zlecenie od Fundacji pod Aniołem na wykonanie usługi cateringowej dla mieszkańców 

DPS w Moryniu na kwotę 4 420,00 zł, 
f) zlecenie od OPS w Widuchowej na usługę cateringową na kwotę 6 000,00 zł. 

Ponadto spółdzielnia w 2021 roku gościła: 
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• pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach wizyty 
studyjnej, 

• podopiecznych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy i przygotowała usługę 
cateringową na kwotę 1 741,50 zł – w ramach projektu „Aktywni i bezpieczni – wieczna 
wiosna w jesieni życia”. 

W ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie wykonywała usługi cateringowe na kwotę 3 200,00 zł. 

5.5.4. Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 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 2021 był kolejnym rokiem z epidemią COVID-19. 
Jednakże udało się zrealizować znacznie więcej imprez rekreacyjno-sportowych, wyjazdów 
turystyczno-rekreacyjnych i konkursów niż w roku poprzednim. W 2021 r., podobnie jak 
w 2020 r., liczba uczestników warsztatów wynosiła 65 osób, w tym 30 uczestników 
w Goszkowie i 35 uczestników w Gryfinie.  

Tab. 5.5.4.1. Wydatki WTZ w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Warsztaty terapii zajęciowej 

w Gryfinie w Goszkowie 

środki PFRON 759 360,00 650 880,00 

środki samorządu 84 373,00 76 320,00 

dotacja g. Moryń - 4 000,00 

Razem 843 733,00 727 200,00 

W 2021 r. WTZ otrzymały dofinansowanie na działalność zajęć klubowych na okres od 
01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. w wysokości 48 600,00 zł z podziałem na: Gryfino – 32 400,00 zł 
i Goszków – 16 200,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 9 osób (Gryfino – 6, Goszków – 3). 

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. Wypożyczalnia 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR. Sprzęt wypożyczany jest na 
podstawie umowy zawartej na okres do jednego roku, nieodpłatnie. W uzasadnionych 
przypadkach okres, na jaki została zawarta umowa, można wydłużyć. W 2021 r. z wypożyczalni 
sprzętu korzystały 23 osoby. 

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, 
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• wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami. 

Tab. 5.5.6.1. Wnioski przyjęte przez OION w 2021 roku. 

Wyszczególnienie/ wnioski  2021 

na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności 241 

na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 250 

na legitymacje 53 

na turnusy rehabilitacyjne 18 

na likwidację barier architektonicznych i technicznych  1 

Razem 563 

5.5.7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) 

W PCPR, w ramach sekcji ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego, 
funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dwóch pracowników socjalnych, dyżury 
specjalistów). 

Tab. 5.5.7.1. Pomoc otrzymana w formie poradnictwa w 2021 r. 

Lp. Poradnictwo 

Liczba przyjętych osób 
Liczba interwencji 

w miejscu 
zamieszkania 

Liczba 
sporządzonych 

wywiadów 
środowiskowych 

ogółem  
dotkniętych 
przemocą 
w rodzinie  

porady 
udzielone 

telefonicznie 

1 psychologiczne 31 2 10 - - 

2 prawne 83 1 - - - 

3 socjalne 44 4 28 33 2 

Razem 158 7 38 33 2 

Dane: PCPR w Gryfinie 

Policja przesłała do OIK kopię 14 informacji o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty”. W OIK 
można skorzystać ze specjalistycznej pomocy mediatora. Pomoc udzielona przez mediatora 
w 2021 r. przedstawiała się następująco: 

• sesje mediacyjne – 59, 
• podpisane ugody – 4, 
• konsultacje mediacyjne (w tym wnioski o mediację) – 15. 

 PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

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

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2022 
określono misję samorządu – „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.  
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Tab. 5.6.1.1. Cele strategiczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Cele strategiczne 
Realizacja  
w 2021 r. 

Sposób realizacji 

wspieranie rodzin i rozwój systemu 
pieczy zastępczej realizowany 

• zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom 
w przypadku niemożności zapewnienia opieki 
i wychowania przez rodziców (przy współpracy 
innych instytucji); 

• wsparcie pomoc i 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. domy pomocy 
społecznej na terenie powiatu gryfińskiego ); 

• wspieranie integracji społecznej osób starszych. 

wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych realizowany 

m.in. poprzez: 
• możliwość 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; 

• Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. 

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 

m.in. poprzez: 
• interwencję kryzysową świadczoną przez 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie 
(wskazywanie gdzie można uzyskać pomoc – 
gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, 
poradnie), 

• bezpłatne dyżury specjalistów: mediatora, 
psychologa oraz prawnika w PCPR w Gryfinie. 

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 (przyjętego uchwałą 
nr XV/99/2016 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 25 lutego 2016 r.) jest budowanie 
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zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków niepełnosprawności oraz 
zapewnienia wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia 
poprzez realizację celów operacyjnych. 

Tab. 5.6.2.1. Realizacja celów operacyjnych w 2021 roku. 

Cele operacyjne Realizacja w 2021 r. 

profilaktyka i oświata zdrowotna 
w zakresie zapobiegania 
niepełnosprawności 

cel realizowany 

rozwój systemu informacyjno-
edukacyjnego, służącego 
upowszechnianiu wiedzy na temat 
problemów, metod wsparcia oraz 
praw osób z niepełnosprawnościami 

cel realizowany m.in. poprzez: 
• bezpłatne porady specjalistów w PCPR w Gryfinie (pomoc 

prawna i psychologiczna, porady socjalne w OIK w Gryfinie, 
• dyżury dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach 

Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Gryfinie, 

• Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie 

wyrównywanie szans osób 
z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym 

cel realizowany 

likwidacja i łagodzenie skutków 
niepełnosprawności 

cel realizowany m.in. poprzez: 
• możliwość skorzystania z dofinansowań PFRON – turnusy 

rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, likwidacja barier technicznych 
i architektonicznych, Program Aktywny Samorząd – Moduł I, II 
i III, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

zapewnienie środowiskowego 
wsparcia i pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami i ich 
rodzinom 

cel realizowany m.in. poprzez: 
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie i Chojnie, 
• Bezpłatne dyżury specjalistów w PCPR w Gryfinie, 
• Porady socjalne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Gryfinie, 
• Poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Gryfinie i 

w Chojnie 

tworzenie warunków aktywizacji 
zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami 

cel realizowany przez: PUP w Gryfinie, PCPR w Gryfinie, PZAZ 
w Gryfinie, WTZ w Gryfinie i w Goszkowie, Spółdzielnię Socjalną 
„Promyk” w Goszkowie 

Dane: PCPR w Gryfinie 

5.6.3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021–2025 

Celem ogólnym programu jest zapobieganie występowaniu przemocy poprzez podnoszenie 
świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanego 
z występowaniem przemocy. Poniżej w tabeli przedstawiono cele szczegółowe programu oraz 
zadania jakie zostały zrealizowane w 2021 r. 
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Tab. 5.6.3.1. Cele i zadania Programu realizowane w 2021 roku. 

Cel Zadanie Realizacja w 2021 r. 

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

Profilaktyka i edukacja społeczna – 
w szczególności edukacja dzieci 
i młodzieży w zakresie radzenia sobie 
ze stresem i agresją 

W ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 
edycja 2021 realizowany był projekt 
„Grasz w zielone?”, współfinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. Projekt był skierowany do 
dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej, dotkniętych wcześniej 
przemocą. Wzięło w nim udział 
20 uczestników. 

Ochrona i pomoc osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie 

Udzielenie pomocy i wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą i pozostającym 
w rodzinie w dotychczasowym miejscu 
pobytu 

W 2021 r. zostało udzielone następujące 
poradnictwo: 

• psychologiczne – 31 osób, 
• socjalne – 44 osoby, 
• prawne – 83 osoby, 
• pomoc mediatora – liczba sesji 

mediacyjnych: 59. 
Liczba interwencji pracowników w miejscu 
zamieszkania – 33. 
Zadania były również realizowane poprzez 
dyżury „dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem” z Funduszu 
Sprawiedliwości przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” 
w Szczecinie. W 2021 r. z pomocy 
skorzystały 3 osoby: pomoc 
psychologiczna (1) i pomoc materialna 
w postaci bonów żywnościowych 
i towarowych – 2 osoby otrzymały pomoc 
w kwocie 3 600,00 zł 

Udzielenie pomocy i wsparcia osobom 
doznającym przemocy, zmuszonym do 
opuszczenia miejsca zamieszkania 

Wychodzenie z sytuacji 
przemocy – zapobieganie 
stosowania przemocy 
w rodzinie 

Realizacja zadań własnych i zleconych 
przez administrację rządową mających 
na celu zapobieganie stosowaniu 
przemocy w rodzinie. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. W 2021 r. 
do programu przystąpiło 21 osób, 
ukończyło – 14. Wykorzystano dotację 
z budżetu państwa w wysokości 
13 500,00 zł (na 15 uczestników). 

Program psychologiczno-terapeutyczny 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
W 2021 r. do ww. programu przystąpiło 
7 osób. Program ukończyły 3 osoby. 
Wykorzystano dotację z budżetu państwa 
w kwocie 4 500,00 zł (na 5 uczestników). 

Wsparcie osób 
działających na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
zwiększenie skuteczności 
ich działań. 

Oddziaływanie na osoby zajmujące się 
zawodowo lub społecznie, pośrednio 
lub bezpośrednio przemocą w rodzinie. 

Szkolenie pn. „Zmiany w pomocy 
społecznej związane z usługami 
społecznymi” – udział wzięły 24 osoby 
(OPS - 22, PCPR - 2) oraz szkolenie pn. 
„Obserwowane u dzieci i młodzieży 
trudności w funkcjonowaniu będące 
negatywnymi skutkami izolacji społecznej 
spowodowanej epidemią COVID-19. 
Możliwości wsparcia, procedury 
postępowania w oparciu o system 
oświaty” – udział wzięły 24 osoby 
(kuratorzy – 5, OPS – 12, PCPR – 7). 
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Cel Zadanie Realizacja w 2021 r. 

Ewidencjonowanie 
instytucji i podmiotów 
świadczących pomoc dla 
osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie oraz 
realizujących oferty dla 
osób stosujących przemoc 
w rodzinie 

Uzyskanie wiedzy na temat instytucji 
i podmiotów świadczących pomoc dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
oraz realizujących oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

PCPR na stronie Urzędu zaktualizowało 
Powiatowy Informator dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz 
Powiatowy Informator dla Osób 
stosujących Przemoc w Rodzinie.  
Ww. informatory zostały przesłane drogą 
elektroniczną do jednostek pomocy 
społecznej powiatu, KPP w Gryfinie, 
Prokuratury Rejonowej w Gryfinie i do 
Sądu Rejonowego w Gryfinie. 

Dane: PCPR w Gryfinie 

5.6.4. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 
2021-2023. 

Celami głównymi programu są: 
• rozwój systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne formy pieczy 

zastępczej, 
• zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania 

rodziców w rodzinnych formach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka), 

• reorganizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• integracja działań gmin i powiatu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

w sposób umożliwiający pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej. 

Tab. 5.6.4.1. Zadania związane z rozwojem pieczy zastępczej i ich realizacja w 2021 r. 

Zadanie 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, 

• dystrybucja ulotek „Jak zostać rodziną 
zastępczą” (na terenie powiatu, PCPR, 
przychodnie, urzędy, sklepy itp.), 

• „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 
połączony z „Dniem Dziecka” - 19.06.2021 
r. 

• ogłoszenia: w prasie lokalnej, na stronach 
internetowych - prasy lokalnej, urzędów 
gmin i miast, ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej o naborze kandydatów na 
rodziców zastępczych, 

• emisja spotu reklamowego o naborze 
kandydatów na rodziny zastępcze 
w supermarkecie Intermarche w Gryfinie 
w okresie od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.  
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Zadanie Realizacja Sposób realizacji 

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

zrealizowano 

• dystrybucja ulotek „Jak zostać rodziną 
zastępczą” (na terenie powiatu, PCPR, 
przychodnie urzędy, sklepy itp.), 

• ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
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 01.03.2021 r. do 31.05.2021 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 

• rozpoczęcie szkolenia – 7 osób; podmiot 
szkolący - Ośrodek Adopcyjny 
w Szczecinie, 

• wydanie 9 zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie ukończenia 
szkolenia (rozpoczęcie miało miejsce 
w 2020 r.) oraz opinii o spełnianiu 
warunków i ocenę predyspozycji do 
sprawowania pieczy zastępczej. 

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 – 
7 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 

• 10.02.2021 r. – Szkolenie. „FAS/FASD – 
Płodowy Zespół Alkoholowy” Szkolenie 
online - 3 osoby. Prowadzący: Centrum 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Warszawie,  

• 22.06.2021 r. – Szkolenie „Skutki 
psychologicznego funkcjonowania 
w relacjach pandemii COVID-19” Grupa 
wsparcia - 5 osób. Prowadzący: Bożena 
Kawicka, 

• 06.12.2021 r. – Szkolenie „Jak wychowywać 
i nie zwariować” - 15 osób oraz „Grupa 
Wsparcia” - 5 osób; Prowadzący: Bożena 
Kawicka, 

• 19-29.12.2021 r. „Warsztaty wyjazdowe 
edukacyjno – integracyjne” - 25 
uczestników; Prowadzący Justyna Żygadło, 
Patryk Nejman 

• „Klub Rodzica Zastępczego” – 4 spotkania 
w których wzięło udział 17 osób. 

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

zrealizowano 

• 22.06.2021 r. – grupa wsparcia - 5 osób 
i 06.12.2021 r. – grupa wsparcia - 5 osób; 
prowadzący: Bożena Kawicka, 

• „Klub Rodzica Zastępczego” - spotkania dla 
rodzin zastępczych: 20.09.2021 r. – 9 osób, 
18.10.2021 r. – 3 osoby, 15.11.2021 r. – 
3 osoby, 13.12.2021 r. – 2 osoby. 
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Zadanie Realizacja Sposób realizacji 

zapewnienie pomocy prawnej 
osobom sprawującym rodzinną 
pieczę zastępczą 

zrealizowano w roku 2021 z pomocy prawnej skorzystało 13 rodzin 
zastępczych. 

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

zrealizowano w roku 2021 z ww. wsparcia skorzystało 
45 wychowanków rodzin zastępczych.  

obejmowanie rodzin o stażu 
mniejszym niż 2 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 2021 do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 28 

dzieci z uregulowana sytuacją. 

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. 
W 2021 roku łączna kwota przekazana Powiatowi Gryfińskiemu na to zadanie wyniosła 
13 500,00 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. 
Do programu przystąpiło 21 osób (edycja I – 9, edycja II 12), program ukończyło 14 osób (edycja 
I – 5, edycja II – 9). 

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 2021 r., ustanowionego uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. 
(M.P. z 2021 r. poz. 235). 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 4 500,00 zł. Do zajęć przystąpiło 
7 uczestników, zajęcia ukończyły 3 osoby.  

5.6.7. Program Osłonowy pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 
2021.  

W 2021 r. PCPR w Gryfinie realizował projekt „Grasz w zielone?”, który był współfinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w terminie od 
1 czerwca do 23 grudnia 2021 r. i skierowany był do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 
dotkniętych wcześniej przemocą (w tym przemocą psychiczną).  
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Całkowity koszt projektu wyniósł 98 500,00 zł, z tego dotacja – 71 400,00 zł i wkład własny – 
27 100,00 zł. 

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

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na 
skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 
zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów 
powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia - 
Moduł IV.  
W ramach Modułu IV każdy samorząd powiatowy i gminny miał możliwość uzyskania 
dofinasowania w maksymalnej kwocie do 100 000,00 złotych. Powiat Gryfiński uzyskał 
dofinasowanie dla 4 domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 99 946,38 zł. 

Tab. 6.6.8.1. Dofinansowanie DPS do Programu pomocy w 2021 roku. 
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1. 

DPS 
w Trzcińsku-
Zdroju/ 
Stowarzyszenie 
„Dom 
z Sercem” 

Zakup urządzeń, sprzętu oraz 
pościeli i ręczników 
wymienionych w wykazie 
planowanych wydatków, 
wydatnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka zakażenia 
się mieszkańców korona 
wirusem, a także pozwoli na 
ustawienie i aktywizację ruchową 
po zachorowaniach i w czasie 
odosobnienia (kwarantanna, 
izolacja)  

55 osób starszych 
niepełnosprawnych 25 440,47 

Wsparcie uzyskało 
55 osób starszych 
niepełnosprawnych 
w zakresie 
zmniejszenia ryzyka 
zakażenia 
koronawirusem oraz 
usprawnienia 
i aktywizację 
ruchową po 
zachorowaniach 
i w czasie 
odosobnienia 

2. 

DPS 
w Dębcach/ 
Stowarzyszenie 
„Pod Dębami” 

Zakup sprzętu do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu dla 
mieszkańców DPS, w celu 
poprawy ich kondycji ruchowej 
oraz usprawnienia po przebytym 
udarze lub w chorobie 
Parkinsona i innych 
schorzeniach, a także dla 
mieszkańców poruszających się 
na wózkach inwalidzkich  

81 mieszkańców – 
osoby 
niepełnosprawne 
przewlekle 
somatycznie chore 

23 862,00 

Sprzęt pomaga 
mieszkańcom DPS 
w poprawie kondycji 
fizycznej, także 
mieszkańcom 
poruszającym się na 
wózkach 
inwalidzkich. 

3. 

DPS w Moryniu/ 
Zgromadzenie 
Sióstr 
Benedyktynek 
Samarytanek 

Zakup 5 par kijków do Nordic- 
walking, spacery 2 razy 
w tygodniu. 

110 mieszkańców DPS 
w Moryniu 24 920,55 

Doposażenie 
placówki w sprzęt 
rehabilitacyjny 
i prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych 
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Krzyża 
Chrystusowego 

Wycieczka autokarowa nad 
morze – spacer brzegiem. 
Zakup skakanek i hula hop do 
wykorzystania przy gimnastyce 
porannej. 
Zakup rowerów i organizacja 
wycieczki rowerowej – szlakiem 
do Siekierek. 
Wynajęcie rowerków wodnych. 
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
(stół rehabilitacyjny, sonda do 
laseroterapii). 
Wsparcie psychologiczne – 
prowadzenie zajęć 
indywidualnych i grupowych 

spowodowały 
poprawę kondycji 
fizycznej 
mieszkańców 
i zapobiegły 
dalszemu 
pogorszeniu się 
zdrowia, 
niedowładów, 
niedokrwienia, 
przykurczów itp. 
wywołanych przez 
COVID -19. 
Aktywność fizyczna 
pozwoliła wyrwać 
ich z codziennej 
rutyny; przyniosła 
korzyści dla ciała jak 
i dla psychiki; 
poprawiła zdrowie 
psychiczne 
i ograniczyła ryzyko 
depresji. 

4 

Dom Pomocy 
Społecznej 
w Nowym 
Czarnowie/ 
Powiat Gryfiński 

Organizowanie aktywności 
w celu poprawy kondycji osób 
niepełnosprawnych 
przebywających w DPS poprzez 
zakup i montaż uradzeń siłowni, 

110 mieszkańców – 
dorośli, dzieci 
i młodzież 
niepełnosprawna 
intelektualnie 

24 723,00 

Zakup i montaż 
urządzeń siłowni 
zewnętrznej 
umożliwi 
organizowanie 
aktywności w celu 
poprawy kondycji 
osób 
przebywających 
w DPS. 

5.6.9. Program „Aktywny samorząd” 

Program ten dofinansowany jest ze środków PFRON. Celem głównym programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Kwota środków PFRON przyznana Powiatowi na realizację zadań w 2021 r. wynosiła 
281 989,40 zł. Sposób wykorzystania środków prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 5.6.9.1. Wykorzystanie środków Programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku. 

Moduł Obszar Zadanie Liczba wniosków Kwota (w zł) 

Moduł I 
A – likwidacja 
bariery 
transportowej 

pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu 

brak wniosków 0,00 
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Moduł Obszar Zadanie Liczba wniosków Kwota (w zł) 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B dla osób z dysfunkcją ruchu 

2 wnioski – dofinansowanie 
przyznano, podpisano 1 umowę 
na kwotę 1 700,00 zł, która 
została wypowiedziana 
z powodu braku rozliczenia 
dofinansowania; druga umowa 
nie została podpisana 
z powodu śmierci 
wnioskodawcy 

0,00  

B – likwidacja 
barier w dostępie 
do uczestniczenia 
w społeczeństwie 
informacyjnym 

pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do 16 roku życia z dysfunkcją narządu 
wzroku lub obu kończyn górnych 

6 wniosków złożonych, 1 osoba 
zrezygnowała; zrealizowano 5 
wniosków 

28 270,58 

dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania 

1 wniosek złożony 
i zrealizowany 2 000,00 

pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z dysfunkcją 
narządu wzroku 

5 wniosków złożonych 
i zrealizowanych  31 827,76 

pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób 
z dysfunkcją narządu słuchu  

3 wnioski złożone 
i zrealizowane 8 888,40 

C – likwidacja 
barier 
w poruszaniu się 

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym  

1 wniosek – złożony 
i zrealizowany 9 900,00 

pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

1 wniosek złożony 
i zrealizowany 2 000,00 

Pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co 
najmniej na III poziomie jakości 

2 wnioski złożone 
i zrealizowane 60 000,00 

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego 

3 wnioski złożono 
i zrealizowano  22 500,00 

D – pomoc 
w utrzymaniu 
aktywności 
zawodowej 
poprzez 
zapewnienie 
opieki dla osoby 
zależnej 

dofinansowanie do pobytu dzieci 
w żłobku lub placówce przedszkolnej 

2 wnioski – złożono 
i zrealizowano 2 211,43 

Moduł 
II  

pomoc 
w uzyskaniu 
wykształcenia na 
poziomie wyższym 
poprzez 

W szkole wyższej (studia i i II stopnia, 
jednolite studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie 

22 wnioski złożono 
i zrealizowano (10 – semestr 
letni, 12 – semestr zimowy, 
w trakcie realizacji) 

56 713,30 zł, 
z czego 
semestr letni 
21 975,00 zł, 
plan na 
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Moduł Obszar Zadanie Liczba wniosków Kwota (w zł) 

dofinansowanie 
kosztów edukacji 

semestr 
zimowy 
34738,30 zł) 

Razem x x 48 224 311,47 

Dane: PCPR w Gryfinie 

Z powyższego wynika, że z przyznanej kwoty 281 989,40 zł wykorzystano środki w wysokości 
224 311,47 zł, co stanowiło 79,55% kwoty przyznanej.  

5.6.10. Program „wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 
z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  
W 2021 r. w ramach ww. programu przyznane zostało dofinansowanie do następujących 
projektów: 
a) w latach 2020–2021: 

• zakup mikrobusu 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim dla Gminy Gryfino – 90 000,00 zł; 
umowa podpisana z projektodawcą w 2020 r., rozliczenie projektu – wrzesień 2021 r., 

• zagospodarowanie terenu wokół siedziby WTZ w Gryfinie – 8 501,76 zł, 
b) w latach 2021–2022: 

• zakup samochodu (mikrobus) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej dla Gminy Banie – 105 000,00 zł, 

• zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
z niepełnosprawnością ruchową dla Gminy Cedynia – 105 000,00 zł, 

• zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie dla Gminy Chojna – 105 000,00 zł, 

• zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Gminy Stare Czarnowo – 94 678,50 zł, 

• zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego – 105 000,00 zł. 
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6. OCHRONA ZDROWIA 

 ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PROWADZONE PRZEZ 
POWIAT GRYFIŃSKI W 2021 ROKU 

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 31.12.2021 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 2021 Powiat Gryfiński wniósł na 
podwyższenie kapitału zakładowego kwotę 1 220 000,00 zł, natomiast faktyczne objęcie 
udziałów z tego tytułu nastąpi po ujawnieniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Zobowiązania spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., według stanu na dzień 
31.12.2021 r., wyniosły 3 990 619,62 zł, w tym: 2 481 972,68 zł z – z tytułu dostaw i usług, 
812 582,07 zł – z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, 696 064,87 zł – z tytułu 
wynagrodzeń. 
W związku z trwającym w kraju stanem epidemii, na mocy decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 23.04.2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie został 
utworzony punkt szczepień masowych, na potrzeby którego Powiat Gryfiński zakupił i przekazał 
Szpitalowi wyposażenie o wartości 22 740,14 zł. Wojewoda Zachodniopomorski w ramach 
funduszu przeciwdziałania COVID-19 przekazał Powiatowi na ten cel środki w wysokości 
5 000,00 zł. Powiat Gryfiński otrzymał również z Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie dotację w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach niniejszej dotacji oraz środków własnych 
Szpitala w wysokości 33 800,00 zł, zostały sfinansowane najpilniejsze potrzeby związane 
z rozbudową instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, tj. została 
wykonana dokumentacja techniczna na potrzebę rozbudowy i modernizacji instalacji tlenowej, 
modernizacja rozprężalni tlenu, przeróbka instalacji w celu montażu jednostek zaopatrzenia 
medycznego oraz montaż paneli nadłóżkowych wraz z osprzętem (m.in. dozowniki 
rotametryczne, gniazda tlenu). Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji tlenowej pozwoli 
na skuteczniejszą i efektywniejszą walkę z zagrożeniem, gdyż dotychczasowa instalacja była 
przestarzała i nie spełniała swojej funkcji. W dniu 23.04.2021 r. został oddany do użytku nowy 
obiekt Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
W 2021 roku Szpital Powiatowy w Gryfinie, w ramach dalszej walki z COVID-19, zmuszony był 
do reorganizacji podstawowej działalności medycznej, gdyż decyzjami Wojewody 
Zachodniopomorskiego został przekształcony w szpital jednoimienny (funkcjonował jako 
szpital covidowy w terminach: od 01.01.2021 r. do 14.02.2021 r., od 25.03.2021 r. do 
12.05.2021 r. oraz od 11.11.2021 r. do 31.12.2021 r.). W dalszym ciągu obowiązywały 
wprowadzone wcześniej procedury epidemiologiczne w zakresie stworzenia miejsc do 
pretriażu pacjentów wchodzących do szpitala w celu udzielania pomocy w Izbie Przyjęć, 
skorzystania z poradni przyszpitalnych oraz pracowni diagnostycznych. Każda osoba, która 
potencjalnie miałaby zostać pacjentem szpitala, miała wykonywany test wymazowy 
antygenowy lub RT-PCR i oczekiwała na wynik w specjalnie utworzonej „strefie czerwonej”. 
Wszyscy pracownicy szpitala pracowali w podwyższonym reżimie sanitarnym.  
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Tab. 6.1.1. Dane z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w 2021 roku 

Opis 

ODDZIAŁY SZPITALNE 
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gi
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ło

żn
ic

tw
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Liczba łóżek 44/46/48 22 10/12 18/22/2
4 6 3 3 26/33 47/48 5/12 

Liczba 
pacjentów 
przyjętych 

813 505 236 72 0 0 0 54 44 53 

Liczba 
pacjentów 
leczonych 

813 505 236 72 0 0 0 66 82 56 

Liczba 
pacjentów 

wypisanych 
713 444 231 38 0 0 0 10 16 8 

Liczba zgonów 78 59 1 18 0 0 0 26 13 39 

Liczba 
osobodni 

pobytu 
5745 4508 513 724 0 0 0 9209 16510 1659 

Przelotowość 18,48/ 
17,67/ 16,94 22,95 23,6/ 

19,67 
4/ 3,28/ 

3 0 0 0 2,54/ 2 1,74/ 
1,71 

11,2/ 
4,67 

Przeciętny 
pobyt chorego 

– dni 
7,07 8,93 2,17 10,06 0 0 0 139,53 206,38 29,63 

Wskaźnik 
wykorzystania 

łóżek – dni 

130,57/ 
124,89/ 
119,69 

204,91 51,3/ 
42,75 

40,22/ 
32,91/ 
30,17 

0 0 0 354,19/ 
279,06 

351,28/ 
343,96 

331,8/ 
138,25 

Wskaźnik 
wykorzystania 

łóżek w % 

35,77/ 
34,22/ 
32,79 

56,14 14,05/ 
11,71 

11,01/ 
9,01/ 
8,27 

0 0 0 97,04/ 
76,45 

96,24/ 
94,24 

90,90/ 
37,88 

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

  



38 

 

 

Tab. 6.1.2. 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 2021 roku 

Jednostka Ilość porad 
Liczba 

oczekujących 
(31.12.) 

Średni czas oczekiwania 
(dni) 

Chojna okulistyczna 1794 68 52 

Chojna otolaryngologiczna 1770 14 15 

Chojna 

ginekologiczno-położnicza 

2538 6 19 

Gryfino 241 0 0 

Bielice 1454 0 0 

Chojna 
chirurgiczna 

1729 10 10 

Gryfino 2102 19 5 

Chojna 
urologiczna 

1595 29 35 

Gryfino 1978 23 15 

Gryfino ortopedyczna 5735 182 33 

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – 
Gryfino 4505   

Zakład Piel.-Opiekuńczy Psychiatryczny  13 120 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  44 128 

Hospicjum domowe  21 43 

Oddział Medycyny Paliatywnej  0 0 

  



39 

 

 

7. INWESTYCJE I REMONTY 

 DANE DOTYCZĄCE DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO. 

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego liczy 621,2 kilometrów. 
W skład rozbudowanej sieci wchodzą ulice w miastach, jak również drogi pozamiejskie. 

Tab. 7.1. Drogi, w tym ulice w ciągu drogi (bez pozostałych ulic w miastach) 

Klasa drogi Główne (G) Zbiorcze (Z) Lokalne (L) Dojazdowe (D) Razem 

Ilość dróg, w tym: 2 3 77 8 90 

ulice w ciągu drogi  3 10  13 

Tab. 7.2. Ulice w miastach ( z wyjątkiem ulic położonych w ciągu drogi) 

Klasa drogi/gmina Główne (G) Zbiorcze (Z) Lokalne (L) Dojazdowe (D) Razem 

Chojna - 3 18 1 22 

Cedynia -  7  7 

Gryfino - 5 10  15 

Mieszkowice -  11  11 

Moryń - 2 7  9 

Trzcińsko-Zdrój -  7  7 

Ogółem 0 10 60 1 71 

 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU. 

Tab. 7.3. Inwestycje drogowe realizowane w 2021 r 

Lp. Nazwa zadania Zakres robót 
[km, m2] 

Wartość zadania 
(w zł) 

Źródła finansowania 

NAWIERZCHNIE DRÓG [km] 

1. Przebudowa ul. Krasińskiego 
w Gryfinie 0,70  2 539 412,60 

Środki własne/ 
Urząd Wojewódzki 
(Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg) 

2. 
Przebudowa drogi powiatowej 

1404Z Trzcińsko-Zdrój–Białęgi na 
odcinku 2+414 do 3+164 

0,75  2 089 807,89 

Środki własne/ 
Urząd Marszałkowski 
(Modernizacja dróg 

dojazdowych do 
gruntów rolnych) 

3. 
Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1401Z Chojna–Białęgi, przejście 
przez miejscowość Narost 

0,95  1 349 518,74 

Środki własne/ 
Urząd Wojewódzki 
(Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg) 
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Lp. Nazwa zadania Zakres robót 
[km, m2] 

Wartość zadania 
(w zł) 

Źródła finansowania 

4. 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu, poprzez 

budowę wyniesionego przejścia dla 
pieszych w miejscowości Drzenin 

0,15  104 571,06 

Środki własne/ 
Urząd Wojewódzki 
(Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg) 

5. 

Roboty drogowe w gminie 
Mieszkowice (Modernizacja 

nawierzchni odcinka drogi do 
Czelina) 

0,32  219 476,00  Środki własne/Gmina 
Mieszkowice 

6. Nakładka bitumiczna 
w miejscowości Szczawno 0,10  123 994,63  Środki własne 

7. Nakładka bitumiczna 
w miejscowości Przyjezierze 0,15  89 540,80  Środki własne 

8. 
Nakładka bitumiczna 

w miejscowości Widuchowa 
ul. Grunwaldzka 

0,10  72 388,58  Środki własne 

9. Nakładka bitumiczna 
w miejscowości Stoki 0,15  78 033,41  Środki własne 

10. Nakładka bitumiczna 
w miejscowości Kamienny Jaz 0,20  191 242,88  Środki własne 

SUMA: 3,57  6 857 986,59    

CHODNIKI [m2] 

11. 
Roboty drogowe w gminie Cedynia 
(Budowa chodnika w miejscowości 

Żelichów) 
359,00  98 876,63 zł Środki własne/Gmina 

Cedynia 

12. Budowa chodnika w Swobnicy 579,00  69 846,82  Środki własne/Gmina 
Banie 

13. Budowa chodnika w Kartnie 279,00  79 553,94  Środki własne 

SUMA: 1 217,00  248 277,39    

DOKUMENTACJE [km] 

14. 
Przebudowa drogi 1397Z Mętno–
Moryń, budowa ścieżki rowerowej 

Przyjezierze–Moryń 
1,60  104 550,00  Środki własne 

15. 
Przebudowa drogi powiatowej 

1364Z Drzenin - Chwarstnica, na 
odcinku Drzenin - Sobieradz 

0,90  39 360,00  Środki własne 

SUMA: 2,50  143 910,00    

ŁĄCZNIE: 7 250 173,98   
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Łącznie w 2021 roku wykonano 3,57 km modernizacji i przebudów nawierzchni dróg oraz 
1 217 m2 budów i przebudów chodników.  
W 2021 roku wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 
2 613 000 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 2021 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
NA DROGACH POWIATOWYCH 

Tab. 7.4. Dotacje udzielone Gminom w 2021 roku na realizację zadań drogowych na drogach 
powiatowych 

Lp. Gmina Cel/zakres Kwota udzielonej dotacji  

1. Trzcińsko-Zdrój Bieżące utrzymanie dróg w mieście 52 800,00 zł 

2. Cedynia Bieżące utrzymanie dróg w mieście 33 440,00 zł 

3. Chojna Bieżące utrzymanie dróg w mieście 125 040,00 zł 

4. Mieszkowice Bieżące utrzymanie dróg w mieście 49 940,00 zł 

5. Moryń Bieżące utrzymanie dróg w mieście 52 800,00 zł 

SUMA: 314 020,00 zł 

 DOTACJE OTRZYMANE W 2021 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA 
DROGACH POWIATOWYCH. 

Tab. 7.5. Dotacje otrzymane w 2021 roku na realizację zadań drogowych na drogach 
powiatowych 

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

1. Urząd Wojewódzki  
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie 1 339 415,96 zł 

2. Urząd Wojewódzki  
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu, poprzez budowę 
wyniesionego przejścia dla pieszych 

w miejscowości Drzenin 

83 656,85 zł 

3. 
Urząd Marszałkowski 

(Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych) 

Przebudowa drogi powiatowej 1404Z 
Trzcińsko-Zdrój - Białęgi na odcinku 2+414 

do 3+164 
665 067,42 zł 

4. Urząd Wojewódzki  
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z 
Chojna - Białęgi, przejście przez 

miejscowość Narost 
1 043 791,75 zł 

5. Gmina Mieszkowice 
Roboty drogowe w gminie Mieszkowice 
(Modernizacja nawierzchni odcinka drogi 

do Czelina) 
109 738,00 zł 

6. Gmina Cedynia 
Roboty drogowe w gminie Cedynia 
(budowa chodnika w miejscowości 

Żelichów) 
49 438,31 zł 

SUMA: 3 291 108,29 zł 
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Wnioski Powiatu Gryfińskiego złożone w I edycji programu "Polski Ład 

 
  



44 

 

 

 ZADANIA ZREALIZOWANE W 2021 R. W WYDZIALE REMONTÓW, 
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Lp. Nazwa zadania Zakres wykonania Wartość zadania 
(w zł) 

Źródło 
finansowania 

Inwestycje w infrastrukturze powiatowej 

1. 

Prace remontowo-modernizacyjne  
w sali gimnastycznej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Aleksandra 
Omieczyńskiego w Gryfinie 
 

Roboty 
budowlano-
elektryczne 

98 064,84 
 

- własne 

Inwestycje w ochronie zdrowia 

2. 
Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie 
(kontynuacja zadania wieloletniego) 

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

2 843 552,90 

- własne, 
- kredyt 
długoterminowy, 
- dofinansowanie 
RPOWZ 2014-
2020. 
(koszt poniesiony 
w latach 2018–
2021) 

3. Dostawa aparatu RTG z ramieniem C 
do Szpitala Powiatowego w Gryfinie dostawa 289 776,96 

- dofinansowanie  
z Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 
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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 24 linie 
komunikacyjne (komercyjne). 
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. – 16 zezwoleń 

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras  Średnia długość kursu 

35 Kursuje w dni robocze 1207 km 34,49 km 

31 Kursuje w dni nauki szkolnej 1044 km 33,68 km 

8 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz 
szkolnych przerw świątecznych 281 km 35,12 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 11 km 

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 

18 Kursuje w dni robocze 420 km 23,33 km 

1 Kursuje w dni nauki szkolnej 52 km 26 km 

3 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz 
szkolnych przerw świątecznych 36 km 18 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 km 21 km 

Trzech przewoźników zrzekło się zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym w roku 2021, co przedstawiono poniżej. 
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Lp. Nazwa przewoźnika Liczba zezwoleń 

1. PKS w Szczecinie Sp. z o.o. 2 

2. Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” 1 

3. Usługi Autokarowe Paweł Wardaszewski  1 

 DOSTĘPNOŚĆ PRZYSTANKÓW DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW 
Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/262/2014 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2014 r., 
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 332 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 autobusowy powinna zapewnić 
na swoim obszarze każda gmina - samodzielnie lub przy współpracy z powiatem. Powiat 
Gryfiński, liczący powyżej 80 000 mieszkańców, zgodnie z 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 
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 aktualny stan prawny decyzja o wyborze operatora jest 
z roku na rok odraczana. 
W 2021 r. Powiat Gryfiński jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnił 
ciągłość transportu pasażerskiego w okresie od 27.06.2021 r. do 31.08.2021 r. na linii 
komunikacyjnej: 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–Chojna ul. Żółkiewskiego. 
Na ten cel powiat uzyskał dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dopłata 
w wysokości 11 195,40 zł została wykorzystana na uruchomienie linii komunikacyjnej o łącznej 
wielkości pracy eksploatacyjnej 3 731,80 wozokilometrów. Stawka dopłaty z Funduszu wynosiła 
3 zł do 1 wozokilometra. Do realizacji tego zadania uzyskano pomoc finansową z gminy Cedynia 
w kwocie 1 000,00 zł oraz z gminy Moryń w kwocie 1 000,00 zł.  
Przewozy realizowane były przez operatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Myśliborzu Sp. z.o.o. Wartość usługi z operatorem wyniosła 22 204,21 zł. 
W okresie wakacyjnym przewieziono 446 osób. Przychody z opłat za sprzedane bilety wyniosły 
22 121,72 zł.  
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Rada Powiatu w Gryfinie Uchwałą Nr XXXI/225/2021 z dnia 07 października 2021 r. przyjęła 
"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021–2024 z perspektywą do 
roku 2030" . 
Z wykonania programu organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport.  
Celem sporządzenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021–
2024 z perspektywą do roku 2030" było przedstawienie i uaktualnienie danych o środowisku 
dotyczących powiatu, wytycznych do racjonalnych działań na dalsze lata zmierzających do 
poprawy stanu środowiska w zakresie jaki znajduje się w kompetencjach powiatu oraz organów 
współdziałających z powiatem. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony 
środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 
i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska 
i przyrody na szczeblu danej JST. 
Przyjęte w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu gryfińskiego na lata 2021–2024 
z perspektywą do roku 2030” cele, kierunki interwencji oraz zadania, wynikają z oceny 
aktualnego stanu środowiska na terenie powiatu oraz ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów 
dla poszczególnych obszarów interwencji (analiza SWOT). Zadania podejmowane na szczeblu 
gminnym i powiatowym przyczyniają się do osiągnięcia krajowych i wojewódzkich celów 
środowiskowych wyznaczonych w obowiązujących dokumentach strategicznych 
i programowych. Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszym rzędzie działania 
prowadzące do całościowej poprawy stanu środowiska na terenie powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu 
jakości powietrza, poprawy stanu jakości wód, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do 
nich, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami 
i gospodarki wodno-ściekowej.  
Przyjęte do realizacji cele, kierunki interwencji i zadania własne powiatu w ramach 
poszczególnych obszarów interwencji: 

1. Obszar Interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza  

1.1. Cel: Poprawa i ochrona jakości powietrza 
1.1.1. Kierunek interwencji: Zmniejszenie powierzchniowej (niskiej) emisji zanieczyszczeń 

• Zadanie: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
Rok 2021: "Termomodernizacja budynku nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu" 
W roku 2021 udzielono pozwoleń na budowę 15 farm fotowoltaicznych i 8 farm wiatrowych  
na terenie powiatu gryfińskiego. 
1.1.2. Kierunek interwencji: Zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń 
c) Zadanie: Modernizacja, przebudowa i remont dróg powiatowych 

Lp. Rok 2021 : Inwestycja drogowa – nazwa zadania 

1. Przebudowa ul. Krasińskiego w Gryfinie 

2. Przebudowa drogi 1401Z w Naroście 

3. Przebudowa drogi powiatowej 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku od km 2+414 do km 3+164 

4. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Drzenin 
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Lp. Rok 2021 : Inwestycja drogowa – nazwa zadania 

5. Nakładka bitumiczna na drodze odcinek Szczawno 

6. Nakładka bitumiczna na drodze odcinek Przyjezierze 

7. Nakładka bitumiczna na drodze – odcinek Kamienny Jaz 

8. Nakładka bitumiczna na drodze – odcinek ul. Grunwaldzka w Widuchowej 

9. Nakładki bitumiczne na drodze – odcinek Czelin  

10. Nakładki bitumiczne na drodze – odcinek Stoki 

• Zadanie: Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego (drogi 
rowerowe, chodniki) 

Lp. Rok 2021 : Inwestycja drogowa – nazwa zadania 

1. Budowa chodnika w Żelichowie 

2. Budowa chodnika w Swobnicy 

3. Budowa chodnika w Kartnie 

4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krasińskiego w Gryfinie  

• Zadanie: Organizacja, finansowanie i rozwój systemu transportu publicznego 
(zbiorowego) na terenie powiatu 

W 2021 r. Powiat Gryfiński jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnił 
ciągłość transportu pasażerskiego w okresie od dnia 27.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. na 
linii komunikacyjnej: 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. 
Na ten cel Powiat uzyskał dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dopłata 
w wysokości 11 195,40 zł została wykorzystana na uruchomienie linii komunikacyjnej o łącznej 
wielkości pracy eksploatacyjnej 3 731,80 wozokilometrów.  
1.1.3. Kierunek interwencji: Działania administracyjne, kontrolne oraz edukacyjne z zakresu 
ochrony powietrza  

• Zadanie: Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz 
prowadzenie kontroli ich przestrzegania 

Starosta Gryfiński prowadził: 
• 5 spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza (wydano 4 decyzje).  
• 6 spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń o instalacjach mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia (stacje 
magazynowania paliw płynnych, chów brojlera indyczego, instalacja spawalnicza).  

2. Obszar Interwencji: Zagrożenie hałasem  

2.1. Cel: Poprawa klimatu akustycznego środowiska  
2.1.1. Kierunek interwencji: Zmniejszenie powierzchniowej (niskiej) emisji zanieczyszczeń 

• Zadanie: Realizacja zadań określonych w ramach kierunku interwencji „Zmniejszenie 
liniowej emisji zanieczyszczeń”  

• Zadanie: Budowa zabezpieczeń akustycznych wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych  
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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. 

Lp. Lokalizacja Asortyment robót 

1 DP 1363Z Steklno–Widuchowa w Pacholętach 1 szt. – lipa szerokolistna o obwodzie 8 cm na 100cm  
i wysokości 2,5 m 

2 DP 1364Z Drzenin–Chwarstnica 
w Chwarstnicy 4 szt. – lipa drobnolistna o obwodzie 8-10 cm na 100cm 

3 DP 1384Z Kłodowo–Trzcińsko-Zdrój–Warnice 6 szt. – lipa drobnolistna – obwód na 100 cm min 8 cm 

4 DP 1389Z Krajnik Górny–Zatoń Dolna 
w Zatoni Dolnej 1 szt. – lipa drobnolistna – obwód na 100 cm 8–10 cm 

5  DP 1438Z ul. Barnkowo w Chojnie 1 szt. – jesion wyniosły – obwód na 100 cm 8–10 cm 

6 
DP 1384Z Kłodowo–Trzcińsko-Zdrój–Warnice  

w Piasecznie 
1 szt. – lipa drobnolistna – obwód na 100 cm 8–10 cm 

7 DP 1387Z Chojna–Lisie Pole  
na odc. Nawodna–Lisie Pole 33 szt. – lipa drobnolistna – obwód na 100 cm 8–10 cm 

8 DP 1549Z Banie–Rów w Piasecznie 9 szt. – lipa drobnolistna – obwód na 100 cm 8–10 cm 

9 DP1415Z Zielin–Czelin na odc. DK31-Kłosów 37 szt. – lipa drobnolistna o obwodzie 8-10 cm  
na wysokości 100 cm 

• Zadanie: Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 
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. Obszar Interwencji: Pola elektromagnetyczne  

3.1. Cel: Ochrona przed PEM  
3.1.1. Kierunek interwencji: Działania administracyjno-kontrolne z zakresu ochrony przed 
PEM  

• Zadanie: Kontrola zgłaszanych instalacji emitujących PEM  
W 2021 r. Starosta Gryfiński prowadził 36 spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń 
o instalacjach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie 
wymaga pozwolenia - stacji bazowych telefonii komórkowej.  
Starosta Gryfiński przeprowadził 2 kontrole podmiotów korzystających ze środowiska 
w zakresie zgłoszenia instalacji emitujących PEM w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska. 

4. Obszar Interwencji: Gospodarowanie wodami  

4.1.Cel: Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych  
4.1.1. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków podtopień, powodzi oraz suszy 

• Zadanie: Odbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych  
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Starosta Gryfiński w 2021 r. zlecił przywrócenie naturalnego spadku rowu na nieruchomości 
Skarbu Państwa nr 85 obręb Jelenin, gmina Chojna.  

• Zadanie: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej. 
W 2021 r. w ramach przebudowy ulicy Krasińskiego wykonano 240 m kanalizacji deszczowej.  

5. Obszar Interwencji: Zasoby Geologiczne  

5.1. Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi  
5.1.1. Kierunek interwencji: Działania administracyjno-kontrolne z zakresu ochrony zasobów 
geologicznych  

• Zadanie: Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania wydanych 
koncesji/decyzji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia kopalin  

W 2021 r. Starosta Gryfiński nie udzielał koncesji na wydobywanie kopalin i kruszyw ze złóż, 
również nie prowadził żadnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia 
dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i kruszyw (brak wniosków w tym zakresie).  

6. Obszar Interwencji: Gleby  
6.1. Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym  
6.1.1. Kierunek interwencji: Działania administracyjno-kontrolne z zakresu ochrony gleb  

• Zadanie: Wydawanie decyzji rekultywacyjnych oraz kontrola ich prawidłowej realizacji  
W 2021 roku Starosta Gryfiński wydał trzy decyzje rekultywacyjne: 1 decyzja w sprawie 
zakończenia rekultywacji na części zakładu górniczego na pow. 4,76 ha w obr. Ognica, 1 
decyzja w sprawie odmowy zmiany decyzji ustalającej kierunek rekultywacji w obrębie Chełm 
Górny i w tej samej sprawie po rozpatrzeniu odwołania, 1 decyzja w sprawie zmiany decyzji 
ustalającej kierunek rekultywacji poprzez rozszerzenie i uzupełnienie treści zapisów 
o dopuszczenie prowadzenia prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem odpadów w obrębie 
Chełm Górny.  
Z uwagi na pandemię w 2021 roku nie dokonano żadnej kontroli w terenie. 

7. Obszar Interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

7.1. Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  
 z odpadami  
7.1.1. Kierunek interwencji: Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne  

• Zadanie: Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych  
W 2021 r. Powiat nie usuwał wyrobów azbestowych z budynków, których jest właścicielem. 

• Zadanie: Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie właściwie prowadzonej 
gospodarki odpadami  

Starosta Gryfiński prowadził 15 postępowań w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń 
na przetwarzanie, wytwarzanie i zbieranie odpadów (wydano 13 decyzji). 
Przeprowadził 4 kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami, a także brał udział w kontrolach instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 
miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub 
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony 
środowiska przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  
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8. Obszar Interwencji: Zasoby przyrodnicze  

8.1.Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych  
8.1.1. Kierunek interwencji: Ochrona zasobów leśnych i wzrost lesistości powiatu  

• Zadanie: Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa  

W 2021 r. realizowano zapisy porozumień zawartych z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Różańsko, 
Dębno, Myślibórz, Gryfino, Mieszkowice, Chojna w sprawie powierzenia prowadzenia w imieniu 
Starosty części zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa m.in. w zakresie przekazywania aktualnych i szczegółowych 
wykazów lasów powierzonych w nadzór, przekazywania na bieżąco zatwierdzonych 
Uproszczonych Planów Urządzania Lasów (UPUL), inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz decyzji 
ustalających zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
W 2021 r. Starosta Gryfiński prowadził 177 postępowań z zakresu nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, i w związku z tym: 

• wydał 80 decyzji ustalających, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadania z zakresu 
gospodarki leśnej, nakazujących wykonanie obowiązków i zadań dla właścicieli lasu 
z zakresu gospodarki leśnej wynikających z niewykonywania zadań określonych 
w wydanych decyzjach oraz na pozyskane drewna niezgodnie z decyzją,  

• sporządził 99 pism informujących o braku zadań na działkach leśnych oraz 
przypominających o zbliżających się terminach wykonania zadań wynikających 
z decyzji. 

Odwołanie wniesiono od 2 decyzji, które SKO utrzymało w mocy. 
Sporządzono 2 uproszczone plany urządzenia dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, należących do osób fizycznych (31,33 ha) oraz inwentaryzację stanu lasu dla lasów, 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (214,93 ha). 
8.1.2. Kierunek interwencji: Ochrona walorów przyrodniczych obszarów zurbanizowanych  

• Zadanie: Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew 
W  2021 r. Starosta prowadził 195 postępowań w wyniku których wydano: 

• 164 decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 
będących własnością gminy, 

• 3 decyzje w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów utrudniających 
widoczność sygnałów dla pociągów i/lub eksploatację urządzeń kolejowych albo 
powodujących powstawanie zasp śnieżnych, 

• 6 decyzji o umorzeniu należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub 
krzewów, 

• 1 decyzję o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez 
wymaganego zezwolenia, za usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza 
nieruchomości, za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie 
korony drzewa, 

• 8 decyzji o umorzeniu postępowania.  
Odwołanie wniesiono od 1 decyzji (nie ma jeszcze rozstrzygnięcia).  
Brano udział w oględzinach drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków 
chronionych przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (wymóg ustawowy) 
oraz przyjęto 23 informacje o złomach i wywrotach. 

9. Obszar Interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami  
9.1. Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków  
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9.1.1. Kierunek interwencji: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 
w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zagrożeń miejscowych  

• Zadanie: Współdziałanie w zakresie doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego 
i edukacji mieszkańców.  

Rozprowadzone zostały wśród mieszkańców powiatu ulotki na temat zagrożeń związanych 
z suszą, powodzią, pożarami, COVID-19. 

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

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do budżetu powiatu 
wpływają dochody z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za korzystanie ze 
środowiska. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 
wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Wpływy te, powiększone 
o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na 
rachunek budżetu powiatu, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na 
wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. Środki przekazywane są na wydatki tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

ROK 2021 
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3526 i z 2020 r. poz. 2759) w 2021 r. podmioty 
działające na terenie powiatu gryfińskiego otrzymały dotacje na łączną kwotę 51 644,22 zł:  

1) „Zakup systemów deszczowych” - dotacja dla osób fizycznych - 10 264,22 zł; 
2) „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych” - dotacja 

dla osób fizycznych - 4 000,00 zł; 
3) „Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych’’ - dotacja dla osób fizycznych - 33 380,00 

zł; 
4) „Zakup łodzi wiosłowej i przyczepy podłodziowej”- dotacja dla Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Szczecinie - 4 000,00 zł. 
Ponadto ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2021 r. sfinansowano zadania własne realizowane przez Powiat na łączną kwotę 
304 394,49 zł: 
1) ,,Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1378Z Rożnowo–Borzym poprzez 

wykonanie robót remontowych przepustu”; 
2) „Poprawa systemu odwodnienia drogi nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec poprzez 

uzupełnienia pobocza przekruszem bitumicznym”; 
3) „Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń-Gajki w m. Wirów 

poprzez remont istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej”; 
4) „Poprawa systemu odwodnienia drogi nr 1482Z ul. Niepodległości w Gryfinie poprzez 

remont istniejącej kanalizacji deszczowej”; 
5) ,,Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1438Z ul. Barnkowo w Chojnie; 
6) „Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1475Z ul. Flisacza w Gryfinie”; 
7) „Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sam. ciśnieniowym MAN KROLL poprawa 

systemu odwodnienia drogi nr 1386Z Nawodna–Bielinek w m. Piasek”; 
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8) „Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1389Z Krajnik Górny-Zatoń Dolna”; 
9) „Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1423Z Boguszczyn-Jelenin-Narost 

w m. Jelenin”; 
10) „Poprawa systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1440Z ul. Dworcowa w Chojnie 

poprzez oczyszczenie rowu i przepustów biegnących w rowie odwadniającym drogę 
powiatową”; 

11) „Poprawa systemu odwodnienia drogi nr 1350Z Szczecin–Żelisławiec poprzez 
profilowanie poboczy przy użyciu przekruszu bitumicznego”; 

12) „Poprawa systemu odwodnienia drogi nr 1384Z Kłodowo–Trzcińsko-Zdrój–Warnice na 
odcinku gruntowym Pąkowo poprzez ścinkę poboczy i profilowanie nawierzchni”; 

13) ,,Przebudowa ul. Krasińskiego w Gryfinie w zakresie kanalizacji deszczowej”. 
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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 mieście Gryfino oraz Filią PUP 
w Chojnie. Sytuacja na rynku pracy, która w 2020 r. uległa pogorszeniu z powodu kryzysu, 
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, w 2021 r. ustabilizowała się i w II połowie roku powróciła do stanu sprzed pandemii, a nawet 
uległa lekkiej poprawie. Pomimo wprowadzanych w 2021 r. dalszych ograniczeń, w tym 
ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej, na terenie powiatu nastąpił spadek 
liczby osób bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 r. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego dla Polski na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 5,4% (2020 r. – 6,2%), dla 
województwa zachodniopomorskiego 7,1% (2020 r. – 8,3%), a dla powiatu gryfińskiego 7,2% 
(2020 r. – 9,0%). Podkreślić należy, że pomimo trudnej sytuacji, wynikającej z ogłoszenia 
pandemii, żadna z firm na terenie powiatu gryfińskiego nie dokonała zwolnień grupowych 
pracowników. 

 SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU GRYFIŃSKIEGO 
Zgodnie z danymi sprawozdawczymi za grudzień 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na koniec miesiąca sprawozdawczego wyniosła 1 803 
osoby i była niższa niż w grudniu roku poprzedniego o 468 osób (2020 r. – 2 271 osób), tj. 
o 20,61%. Spadek ten może świadczyć o stabilizowaniu się sytuacji na rynku pracy po recesji 
związanej z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2, szybkiemu dostosowaniu się firm do nowej 
sytuacji, a także szybkiemu dofinansowaniu firm środkami publicznymi, w tym środkami 
Funduszu Pracy w najtrudniejszych dla nich okresach funkcjonowania, co z kolei korzystnie 
wpłynęło na gospodarkę, miejsca pracy, bezrobocie. 
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Wykres 1: Liczba bezrobotnych według gmin na 31.12.2021 roku 
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 PODMIOTY GOSPODARCZE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO  

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2021 r., w powiecie gryfińskim było zarejestrowanych 9 478 
podmiotów gospodarczych. Zauważalny jest wzrost łącznej liczby podmiotów zarejestrowanych 
na terenie powiatu w stosunku do 2020 roku. Liczba ta wzrosła o 315 podmiotów (+3,4%). 
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było na terenie gminy Gryfino – 3 921 (41,37% 
podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu), i gminy Chojna 1 757 (18,54%), a najmniej na 
terenie gminy Moryń – 406 (4,28%) i Stare Czarnowo – 475 (5,01%). 

Tab. 10.2.1. Podmioty gospodarcze według sektora w 2021 r. 
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Powiat 
gryfiński 9 478 206 9 194 7 463 479 138 27 12 318 

Banie 619 9 601 500 38 13 2 2 20 

Cedynia 503 14 480 371 44 17 2 2 23 

Chojna 1 757 54 1 686 1 355 89 40 6 3 61 

Gryfino 3 921 71 3 820 3 105 202 41 6 4 100 

Mieszkowice 723 21 701 609 17 4 2 0 23 

Moryń 406 8 392 306 16 6 2 0 24 

Stare 
Czarnowo 475 9 464 375 30 3 4 0 19 

Trzcińsko-
Zdrój 511 10 500 382 19 5 3 1 30 

Widuchowa 563 10 550 460 24 9 0 0 18 

GUS: Bank danych lokalnych (stan na dzień 31.12.2021) 

W 2021 r. na terenie powiatu dokonano 795 nowych wpisów do rejestru REGON (o 136 więcej 
niż w roku poprzednim). W tym samym okresie wyrejestrowano z ewidencji REGON 448 
przedsiębiorstw (o 25 więcej niż w roku poprzednim).  

 AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY 
Lokalny rynek pracy to głównie małe podmioty gospodarcze. Nie tworzą one jednak zbyt wielu 
wolnych wakatów. Wielorakie problemy małych przedsiębiorstw (m.in. brak kapitału 
finansowego na rozwój firmy) decydują o barierach zatrudnieniowych. W 2021 r. sytuacja 
bardzo wielu z tych podmiotów wciąż była trudna z uwagi na wprowadzenie przez rząd RP 
cykliczne ograniczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej spowodowane ogłoszeniem 
stanu pandemii SARS-CoV-2. Wprowadzane ograniczenia powodowały, że aktywna polityka 
rynku pracy skupiona została przede wszystkim na działaniach mających na celu zapobieganie 
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i przeciwdziałanie skutkom wprowadzanych ograniczeń. Nałożone na powiatowe urzędy pracy 
dodatkowe zadania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej stanowiły wsparcie dla lokalnych 
przedsiębiorców, dzięki czemu byli oni w stanie przetrwać trwający kryzys nie dokonując 
zwolnień zatrudnionych pracowników. Jednocześnie urząd prowadził 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 2 102 podmioty gospodarcze z terenu 
powiatu gryfińskiego, oraz w ramach działań aktywizujących 185 pracodawców i 722 osoby 
bezrobotne. 

10.3.1. WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych w 2021 r. skierowane było przede wszystkim na 
podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie doświadczenia oraz wspieranie podejmowania 
działalności gospodarczej - 66 osobom umożliwiono zdobycie kwalifikacji zawodowych 
poprzez finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych, 86 osób mogło zdobywać 
doświadczenie i umiejętności zawodowe dzięki finansowaniu staży (w 2021 r. finansowano 
staże dla 164 osób, z tego 78 rozpoczęło w 2020 r.), 55 osób mogło zrealizować swój pomysł 
na biznes i podjąć samozatrudnienie dzięki jednorazowym środkom na podjęcie działalności 
gospodarczej, 119 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 2021 r. 

Przeznaczenie 
środków 

Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzysta

nia 

Liczba osób 
skierowanych 

Liczba osób 
objętych 

działaniami* 

Szkolenia  327 889,99 122 688,76 37,42% 64 65 

Studia 
podyplomowe 37 200,00 9 000,00 24,20% 2 4 

Staż  1 797 150,87 1 134 396,07 63,13% 86 164 

Jednorazowe 
środki na 
podjęcie 

działalności 
gospodarczej 

1 875 000,00 1 170 027,23 62,40% 55 55 

Prace społecznie 
użyteczne  67 600,00 67 480,56 99,82% 75 75 

Refundacja 
kosztów dojazdu 
do pracy/na targi 

pracy  

174 000,00 74 876,21 43,03% 103 119 

Opieka nad 
dzieckiem/osobą 

zależna 
30 000,00 5 454,67 18,18% 24 35 

Bon na 
zasiedlenie 100 000,00 65 493,08 65,49% 6 6 
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*) 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 2021 r. kierowane było w dalszym ciągu na 
działania mające zapobiegać negatywnym skutkom sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 
COVID-19. Wsparcie to przeznaczone było na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 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. 15 zze2, art. 15 zze4). 

Tab. 10.3.2.1. Zestawienie form pomocy dla przedsiębiorców w 2021 r. w związku 
z ogłoszeniem pandemii COVID-19 

Przeznaczenie środków Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystania 

Liczba przedsiębiorców 
objętych wsparciem 

COVID-19 Pożyczka na 
pokrycie kosztów działalności  400 000,00 169 000,00 42,25 36 

COVID-19 Dofinansowanie 
kosztów działalności  1 300 000,00 807 140,00 62,09 149 

COVID-19 Dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników  800 000,00 341 340,62 42,67 88 

COVID-19 Dotacje w branżach 
poszkodowanych wskutek 

pandemii 
10 000 000,00 8 430 000,00 83,4 1 829 

Tab. 10.3.2.2. Zestawienie realizowanych form pomocy dla przedsiębiorców w 2021 r. 

Przeznaczenie środków Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystania 

Liczba stanowisk pracy 
na których zatrudniono 

bezrobotnych 

Staż  1 797 150,87 1 134 396,07 63,12% 164 

Prace interwencyjne  1 002 267,18 572 689,39 57,14% 139 

Roboty publiczne  835 000,00 294 717,73 35,30% 27 

Refundacja kosztów 
doposażenia / wyposażenia 

stanowiska pracy  
810 000,00 366 637,97 45,26% 18 

Umożliwiono również podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników przekazując na 
ten cel 361 972,94 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 36 pracodawców 
podniosło kwalifikacje swoje i swoich pracowników, dzięki czemu wzrósł poziom kompetencji 
193 osób zatrudnionych w firmach na terenie powiatu gryfińskiego. Pozwoliło to wielu firmom 
na dostosowanie kompetencji swoich pracowników do zmian związanych z koniecznością 
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dostosowania działalności pracodawcy do istniejących wymogów i ograniczeń wynikających 
z ogłoszenia pandemii COVID-19. 
Realizując aktywne działania dla rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zawarł 2 287 
umów. 

Tab. 10.3.2.3. Zestawienie umów, które zawarł PUP w Gryfinie z pracodawcami w 2021 r. 

Rodzaj umowy 

Liczba 
pracodawców 

z którymi zawarto 
umowy 

Liczba stanowisk pracy 
na których zatrudniono 

bezrobotnych** 

Umowy dotyczące organizacji staży 65 84 

Umowy dotyczące zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 64 98 

Umowy dotyczące zatrudnienia w ramach robót publicznych 5 15 

Umowy dotyczące wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego 15 18 

Umowy dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracodawcy i jego 
pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 36 x 

Umowy dotyczące pożyczki na pokrycie kosztów działalności – 
COVID-19 36 x 

Umowy dotyczące dofinansowania kosztów działalności – 
COVID-19 149 x 

Umowy dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
– COVID-19 88 x 

Umowy dotyczące dotacji w branżach poszkodowanych 
w skutek pandemii COVID-19 1 829 x 

Razem 2 287 215 

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

10.3.3. POZAFINANSOWE DZIAŁANIA NA RZECZ RYNKU PRACY  

W 2021 r. do PUP w Gryfinie wpłynęło 848 ofert pracy na 4 594 stanowiska. Liczba składanych 
ofert pracy znacząco przewyższała liczbę osób kierowanych do pracy. Na zgłoszone oferty 
skierowano 589 osób. W 2021 roku spadła też liczba udzielanych przez urząd porad i informacji 
zawodowych i wyniosła 413, co stanowi spadek o 176 porad w stosunku do roku poprzedniego.  

Tab. 10.3.3.1. Działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w 2021 r. 

Rodzaj działania Liczba działań w roku 2021 

Przyjęte do realizacji oferty pracy  
848 ofert pracy 

na 4 594 stanowiska 

Wydane skierowania do pracy  589 
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Rodzaj działania Liczba działań w roku 2021 

Przeprowadzone postępowania dotyczące rejestracji 
oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca  2 093 

Przeprowadzone postępowania dotyczące wydania 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 136 

Udzielone porady zawodowe informacje zawodowe 413 

10.3.4. PROJEKTY NA RZECZ RYNKU PRACY REALIZOWANE w 2021 ROKU 

W 2021 r. urząd pracy realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:  

• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim” (V edycja) 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 

• „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim” (VI edycja) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Projekty stanowiły kontynuację działań podjętych w 2020 r.  

Tab. 10.3.4.1. Projekty realizowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w 2021 r. 

PO WER 2020–2022 – Projekt skierowany do osób do 30 roku życia 

Okres 
realizacji 

Łączna kwota 
dofinansowania 

Łączna kwota 
wydatkowana w 2020 Liczba osób objętych projektem w 2021 

01.01.2020–
31.12.2022 6 462 264,35 zł 

3 925 693,71 zł 
60,75% 

638 os. 
(planowana przez okres 3 lat – 751) 

RPO WZ 2020-2022 – Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia 

Okres 
realizacji 

Łączna kwota 
dofinansowania 

Łączna kwota 
wydatkowana w 2020 Liczba osób objętych projektem w 2021 

01.01.2020–
31.12.2022 8 891 719,67 zł 

5 876 095,62 zł 
66,08% 

972 os. 
(planowana przez okres 3 lat – 1 072) 
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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, 
w tym 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 2021 roku pracach modernizacyjnych i budowie nowych, należy 
stwierdzić, iż ich stan techniczny jest dobry. 
Pomimo powyższego w dalszym ciągu mogą występować w gminach nadodrzańskich 
zagrożenia powodziowe: 

- w gminie Mieszkowice 
Zagrożonych jest ok. 10 budynków mieszkalnych, jeden zakład produkcyjny, a także użytki 
i nieużytki rolne znajdujące się bezpośrednio nad rzeką. 

- w gminie Cedynia 
Zagrożone powodzią są miejscowości bezpośrednio sąsiadujące z Odrą: Stara Rudnica, Stary 
Kostrzynek, Siekierki, Bielinek i Piasek. Zagrożonych podtopieniem jest ok. 26 budynków 
mieszkalnych, 50 budynków gospodarczych, 11 ha gruntów ornych, 170 ha łąk i 550 ha 
nieużytków. 

- w gminie Chojna 
Zagrożona jest część wsi Krajnik Dolny, gospodarstwo rolne we wsi Raduń oraz użytki rolne 
w Krajniku Dolnym, Nawodnej i Garnowie. W przypadku wystąpienia powodzi zagrożone 
podtopieniem są drogi: wojewódzka Nr 122 do Szczecina przez Ognicę i droga do Schwedt. 

- w gminie Widuchowa 
Stan zabezpieczenia gminy pod względem ochrony przeciwpowodziowej należy uznać za 
dobry. Większość wałów przeciwpowodziowych została w ostatnich latach wyremontowana, 
jak również zostały podniesione ich rzędne wysokościowe, a w miejscowości Ognica powstał 
mur oporowy. 

- w gminie Gryfino 
W przypadku wystąpienia powodzi zostanie zalane Międzyodrze wraz z drogą wojewódzką 
Nr 120, prowadzącą z Gryfina w kierunku granicy państwa i dalej do Mescherin. W zależności 
od wysokości fali powodziowej zalane zostaną, częściowo lub w całości, nisko położone ulice 
Gryfina, bezpośrednio przylegające do Odry: od ul. Targowej, dalej Rybacka, Wodna, Fabryczna 
i Zielna oraz grunty rolne i nieużytki. 
Na terenie KP PSP w Gryfinie znajduje się Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy, który jest 
systematycznie uzupełniany w materiały i sprzęt niezbędny do działań w wypadku wystąpienia 
powodzi. 
Szczegółowy stan bezpieczeństwa powodziowego powiatu został przedstawiony w „Planie 
operacyjnym ochrony przed powodzią powiatu gryfińskiego”. 
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 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I INNE ZAGROŻENIA 
Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. z rokiem 
poprzednim wynika, że łączna ilość zdarzeń zmalała o 71. 
W minionym roku odnotowano spadek ilości pożarów oraz alarmów fałszywych, a wezwania do 
miejscowych zagrożeń uległy nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2020, co 
pokazuje poniższe zestawienie: 

• Pożary 477 – spadek o ok. 12,5%; 
• Miejscowe zagrożenia 1152 – wzrost o ok. 2%; 
• Alarmy fałszywe 99 – spadek o ok. 19,5%. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, Powiat Gryfiński udzielał dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
działań ratowniczych: 

• 2018 r. – 74 200,00 zł dla 20 OSP; 
• 2019 r. – 40 670,00 zł dla 14 OSP; 
• 2020 r. – 38 700,00 zł dla 21 OSP; 
• 2021 r. – 12 000,00 zł dla 4 OSP. 

Szczegółowa „Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2021 rok” została przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Tab. 11.3.1. Struktura przestępczości w latach 2020–2021 

Kategoria przestępstw 2020 2021 

Przestępstwa kryminalne, w tym: 817 953 

209 KK – uchylanie się od alimentacji 173 153 

288 KK – zniszczenie mienia ruchomego 76 84 

286 KK – oszustwo 128 195 

190 KK – groźba karalna 76 60 

157 KK – uszczerbek na zdrowiu 34 37 

278 KK – kradzież 150 162 

279 KK – kradzież z włamaniem 128 130 

207 KK – znęcanie się 52 132 

Największą liczbę przestępstw w 2021 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. Zmalała 
ilość wypadków z udziałem pieszych oraz rannych w ich wyniku. 
Najwięcej przestępstw odnotowano w kategoriach: niealimentacja, kradzież, oszustwo 
i znęcanie się. 
Zmniejszeniu uległa skuteczność ścigania sprawców przestępstw, która w roku 2020 wyniosła 
76,9%, a w roku 2021 – 73,1%. 
W planach na 2022 r. jest otwarcie nowych posterunków policji w Moryniu i Trzcińsku-Zdroju. 
W gminie Banie wyznaczono nowe granice działki i przygotowano dokumentację 
dot. przekazania jej dla KWP w Szczecinie. 
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Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie posiada 157 etatów policyjnych oraz 30,5 etatu dla 
pracowników cywilnych. W 2021 r. przyjęto lub przeniesiono do pełnienia służby 
17 funkcjonariuszy, oraz zatrudniono 2 pracowników cywilnych. 
Szczegółowa „Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
gryfińskiego w 2021 r.” została przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 

 BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE 

Tab. 11.4.1. Informacja o procentowym stanie zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat, 
podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 

Szczepienie 
Osoby zaszczepione % 

2020 r. 2021 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) 
Zakażenia rotawirusowe 
Odra, świnka, różyczka (podstawowe) 

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

- 
50,37 

- 
50,37 

- 
60,60 

- 
- 
- 

95,20 
43,49 
41,60 
51,88 

- 
51,36 

- 
52,22 

- 
63,86 

- 
61,64 

- 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień 
ochronnych wynosiła 77 dzieci/ 105 rodziców/opiekunów prawnych – w tym 16 dzieci/28 
rodziców zgłoszonych w 2021 r. przez świadczeniodawców przeprowadzających obowiązkowe 
szczepienia ochronne w „kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień 
ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez 
składającego sprawozdanie”. 
Szczegółowy stan bezpieczeństwa sanitarnego „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu gryfińskiego za 2021 r.” została przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie działają na rzecz ochrony 
zdrowia publicznego poprzez prowadzenie szeregu działań kontrolnych, zapobiegawczych 
i przeciwepidemicznych w zakresie m.in.: chorób zakaźnych, bezpieczeństwa żywności 
i żywienia zbiorowego, jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości wody 
w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, warunków nauki i wypoczynku dzieci 
i młodzieży oraz warunków pracy. Na terenie powiatu prowadzona jest działalność oświatowo-
zdrowotna ukierunkowana m.in. na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu oraz 
zdrowotnym skutkom używania innych substancji psychoaktywnych, w tym nowych 
narkotyków. Propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej 
diety i aktywności fizycznej ma na celu szerzenie świadomości oraz wiedzy wśród obywateli. 
W porównaniu do lat poprzednich nie zauważono pogorszenia stanu sanitarno-technicznego 
obiektów użyteczności publicznej. W dalszym ciągu zauważalna jest konieczność podnoszenia 
świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego, w tym szczególnie konsekwencji 
wynikających z uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. 
W 2021 roku Inspekcja Sanitarna w Gryfinie nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem 
Amazonek „Ewa” w ramach prowadzonej kampanii „Bądź swoją bohaterką”, której celem było 
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propagowanie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Przedstawicielki 
Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez Promotora 
Zdrowia PSSE w Gryfinie oraz udzielały instruktażu samobadania piersi. 
Zakres działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w 2021 roku skupiony był przede 
wszystkim na realizacji zadań w zakresie programów edukacyjnych i kampanijnych w obszarze 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Edukacja zdrowotna i promocyjna uwzględniała aktualną 
sytuację i potrzeby społeczeństwa. Działania skupione były również wokół walki z pandemią 
COVID19. 
Zakupiono odpowiednią ilość materiałów oraz środków dezynfekujących, które w dniu 
19.01.2021 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie przekazało nieodpłatnie i bezzwrotnie gminom 
z terenu powiatu gryfińskiego oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Gryfińskiego (65000 
masek ochronnych oraz 1200 opakowań 5 litrowych płynu do dezynfekcji otrzymanych od 
WBiZK ZUW w Szczecinie). 
W dniach 26-30.07.2021 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie przekazało nieodpłatnie 
i bezzwrotnie podmiotom leczniczym z terenu powiatu 12800 masek FFP2, 1064 kartony 
rękawic lateksowych, 7400 sztuk fartuchów medycznych, 1060 sztuk gogli ochronnych oraz 324 
opakowania 5 litrowe płynu do dezynfekcji, otrzymanych od WBiZK ZUW w Szczecinie. 
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12. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 

 DECYZJE WYDAWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE 
W 2021 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, 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.  
Pomimo wprowadzonego w kraju stanu epidemii, zaplanowane kontrole, wizje i oględziny 
w terenie zostały zrealizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Ilość spraw 
zgłoszonych do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta zmniejszyła się o 12,71% 
w porównaniu do 2020 roku. 

Tab. 12.1.1. Decyzje wydawane w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2021 roku 

Nazwa 
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Wydz. Architektury i Budownictwa, w tym: 818 21 7 832 

pozwolenia na budowę/ rozbiórkę 541 4 2  

odmowa udzielenia pozwolenia na budowę 27 3 1  

przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 36 0 0  

sprzeciw do robót budowlanych i do zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 176 11 4  

umorzenie postępowania 16 3 0  

wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę 17 0 0  

uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę 2 0 0  

uchylenie lub zmiana decyzji 2 0 0  

niezbędność wejścia na sąsiednią działkę  1 0 0  

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

295 0 1 44 

zadania własne z zakresu ustaw o ochronie przyrody, 
o odpadach, o rybactwie śródlądowym, o transporcie 
kolejowym, o lasach, Prawo ochrony środowiska 

 274 3 1 42 

zadania zlecone z zakresu ustaw: Prawo geologiczne 
i górnicze, Prawo łowieckie 21 0 0 2 
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Wydz. Zarządzania Drogami, w tym: 596 0 0  

zezwolenia na lokalizację zjazdów  55 0 0  

zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z drogą 157 0 0  

zezwolenia na umieszczenie reklam i obiektów handlowych  5 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót 186 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia 
awarii 5 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia urządzeń niezwiązanych z drogą 178 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na wyłączność 10 0 0  

Wydz. Komunikacji i Transportu, w tym: 22 920 1 0  

prawo jazdy 1988 0 0  

międzynarodowe prawo jazdy 20 0 0  

pozwolenie na tramwaj 0 0 0  

cofnięcie uprawnień 194 1 0  

zatrzymanie prawa jazdy 350 0 0  

rejestracja stała i czasowa pojazdu 18320 0 0  

wyrejestrowanie pojazdu 765 0 0  

rejestracja warunkowa 1283 0 0  

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, w tym: 

1 229 10 0  

zadania z zakresu ustawy o gospodarki nieruchomościami 226 3 0  

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

33 0 0  

zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych 382 1 0  

zadnia z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 539 6 0  

zadania z zakresu ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
  

19 0 0  

zadania z zakresu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

8 0 0  
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rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz 
o zmianie ustawy o podatku rolnym 

zadania z zakresu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 
o KRS 2 0 0  

zadania z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych 20 0 0  

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym: 23 1 1 23 

zmiana użytków 8 1 1 8 

klasyfikacja gruntów 15 0 0 15 

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

8 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 

1 0 0  

wykreślenie z ewidencji niepublicznych szkół 
i placówek oświatowych 

1 0 0  

nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego 3 0 0  

zwrot dotacji pobranej nienależnie 1 0 0  

 DZIAŁALNOŚĆ POZADECYZYJNA WYDZIAŁÓW STAROSTWA 
POWIATOWEGO W GRYFINIE 

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Sprawy z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2021 roku. 
Nazwa Ilość Kwota (zł) 

Przyjęcie i zaewidencjonowanie prac geodezyjnych 2 723 315 798,00 

Przyjęcie i zaewidencjonowanie zgłoszeń na kopie map zasadniczych 1 721 181 978,00 

Skontrolowanie operatów z wykonanych prac geodezyjnych 1 968  

Przyjęcie do zasobu operatów z wykonanych prac geodezyjnych 2 077  

Narady koordynacyjne - przyjęcie i zaewidencjonowanie projektów 301 43 214,00 

Wprowadzenie do bazy wartości nieruchomości danych na podstawie aktów 
notarialnych 1 607  

Sporządzenie wypisów i wyrysów (opis i mapa) na podstawie zleceń 3 473 486 057,00 
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Nazwa Ilość Kwota (zł) 

Zarejestrowane zgłoszenia w rejestrze zmian w ewidencji gruntów i budynków 
(EGiB) 13 160  

Nadanie nr zmian w rejestrze zgłoszeń zmian (EGiB) 13 160  

Zrealizowane zgłoszenia zmian (EGiB) 13 166  

Sporządzenie zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów 4 664  

Wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych dokonane były elektronicznie przez Portal Geodety 
(WebEwid). Zarówno materiały do prac geodezyjnych, jak i zamawiane przez Portal Interesanta, 
Rzeczoznawcy oraz Komornika były wydawane w sposób elektroniczny – ogółem wydano 
171 276 plików. W przypadku informacji (materiałów) odpłatnych, płatności dokonywane były 
poprzez systemy elektroniczne Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Projekty sieci uzbrojenia 
technicznego terenu w celu ich uzgodnienia mogły być składane przez Portal Projektanta, 
a Narady Koordynacyjne przeprowadzane były wyłącznie zdalnie w dedykowanym Portalu. 

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

Zmiany stanu majątku Powiatu w 2021 r. 

 
01.01.2021 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2021 r. 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Grunty 674,7827 34 974 
242,05 4,1596 111 172,44 19,69

87 1 251 912,07 659,2436 33 833 
502,42 

Budynki 
i budowle, 

w tym: 
403 259 375 

831,95  19 406 
781,64  20 632 

238,16 403 258 150 
375,43 

Starostwo 
Powiatowe 319,1246 236 227 

896,40  19 039 
755,94  19 520 

705,86 319,1246 235 746 
946,48 

w trwałym 
zarządzie 55,8754 20 315 

313,15  231 
928,80  1 001 559,30 55,8754 19 545 682,65 

w najmie 28 2 832 
622,40  135 

096,90  109 973,00 28 2 857 746,30 

1) Zmiany własnościowe w 2021 roku: 
• nabycie 1 działki od osoby fizycznej, zajętej pod drogę powiatową (obr. Orzechów, 

gm. Cedynia) 
• nabycie 1 działki od Gminy Trzcińsko-Zdrój (zamiana), zajętej pod drogę powiatową 

(obr. Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój) 
• przejście z mocy prawa 1 działki na rzecz Skarbu Państwa (obr. Stara Rudnica, 

gm. Cedynia) 
• przejście z mocy prawa 7 działek na rzecz Gminy Stare Czarnowo (obr. Nieznań, 

Żelewo, Kołowo, Śmierdnica Las, gm. Stare Czarnowo) 
• zbycie 2 działek na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój (zamiana) (obr. Piaseczno, 

gm. Trzcińsko-Zdrój) 
• darowizna 3 działek na rzecz Skarbu Państwa (obr. Jelenin, gm. Chojna) 
• sprzedaż 1 działki na rzecz osoby fizycznej (obr. Stare Czarnowo, gm. Stare 

Czarnowo) 
2) Działania na rzecz mieszkańców w 2021 roku: 
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• 4 umowy najmu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie, na cele prowadzenia działalności gospodarczej 

• umowa najmu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie, na cele statutowe jednostki budżetowej 

• umowa najmu nieruchomości zabudowanych położonych w Moryniu, w celu 
prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 

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

• umowa dzierżawy nieruchomości w Góralicach, gm. Moryń, przeznaczonej na tereny 
zieleni, parki, trawniki 

3. Wydział Organizacji i Informacji 
W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęły 93 wnioski o udzielenie informacji 
publicznej i 2 skargi. Sposób ich załatwienia prezentują poniższe zestawienia. 
Zestawienie dotyczące wniosków o udzielenie informacji publicznej złożonych w 2021 r. 

Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych Liczba wniosków negatywnie rozpatrzonych 

93 92 1 

Zestawienie dotyczące wniosków i skarg złożonych w 2021 roku 
Liczba złożonych skarg Sposób załatwienia 

2 
1 skarga częściowo zasadna 

1 skarga przekazana wg właściwości 

4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 roku 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2021 

Ilość zgłoszonych spraw 302 

Ilość spraw prowadzonych (w tym w sądach) 129 (11) 

Działania informacyjno-edukacyjne (uczestnicy) 50 

Skuteczność (%) – wartość szacowana 75 
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 DECYZJE, ORZECZENIA, OPINIE WYDAWANE PRZEZ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE POWIATU 

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

Orzeczenia wydane przez PPP w Gryfinie w 2021 r. 

Rodzaj wydanego orzeczenia 
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dla osób niesłyszących i słabosłyszących 2/0 2/0 2/0 0/0 6/0 6 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym 8/1 11/22 1/0 0/0 20/23 43 

dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 6/4 2/1 0/0 0/0 8/5 13 

dla osób zagrożonych niedostosowaniem społ. 0/0 5/14 0/3 0/0 5/17 22 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 23/7 9/4 1/0 0/0 33/11 44 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 4 

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

1/0 2/3 1/1 0/0 4/4 8 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 

w wyniku odwołania do kuratora oświaty 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 

o braku potrzeby kształcenia specjalnego 0/1 1/1 0/0 0/0 1/2 3 

o braku potrzeby indywidualnego nauczania 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 

Razem 40/13 33/48 5/4 0/0 78/65 143 

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

Wydane opinie przez PPP w Gryfinie w 2021 r. 
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wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2/3 30/9 0/0 0/0 32/12 44 

odroczenia rozp. spełniania przez dziecko obowiązku 
szkolnego 0/0 11/6 0/0 0/0 11/6 17 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Opinie w sprawie 
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dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych ucznia 
0/0 4/0 103/37 3/0 110/37 147 

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

przyjęcia ucznia szkoły podstawowej/gimnazjum do 
oddziału przysposabiającego do pracy 0/0 0/0 2/0 0/0 2/0 2 

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

nauki zawodu 
0/0 0/0 16/8 4/0 20/8 28 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w przedszkolu 0/0 23/31 0/0 0/0 23/31 54 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole 0/0 0/0 57/145 2/0 59/145 204 

inne opinie o przebadanych 5/0 11/17 23/13 0/0 39/30 69 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się 0/0 0/0 14/20 0/1 14/21 35 

Razem 7/3 79/63 218/225 9/1 313/292 605 

*) 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 2021 r. 

Przyrost 
roczny 

1. o umieszczeniu w domu pomocy społecznej 68 1 

2. ustalające odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 67 -245 

3. uchylające decyzje o umieszczeniu 6 2 

4. odwołania 0 -2 

5. Ogółem 141 -244 
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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 2021 r. 

Przyrost 
roczny 

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

401 209 

25 4 

2. Decyzje o odstąpieniu lub ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej 278 20 

3. odwołania 0 0 

3. Świadczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

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

Ilość decyzji 
w 2021 r. 

Przyrost 
roczny 

1. Decyzje o odstąpieniu z odpłatności 273 24 

2. Świadczenia na usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych 0 -2 

3. odwołania 0 0 

4. Pozostałe świadczenia z pieczy zastępczej 

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

Ilość decyzji 
w 2021 r. 

Przyrost 
roczny 

1. 
Dodatek wychowawczy (500+),  

w tym decyzje uchylające: 

189 26 

16 8 

2. 
Kontynuowanie nauki,  

w tym decyzje uchylające: 

6 -16 

6 4 

3. Pomoc na zagospodarowanie 4 -4 

4. Pomoc na usamodzielnienie 4 -6 

5. Ogółem 203 x 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

Lp. Wyszczególnienie 2021 Przyrost 
roczny 

1. Liczba wydanych decyzji, w tym w sprawach: 5 337 -1 027 

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 5 076 - 1 044 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 4 +4 

c) cudzoziemców 257 +13 

2. Liczba uchylonych decyzji, w tym w sprawach: 45 9 

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 45 +9 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 

c) 
 

Cudzoziemców 
 

0 
 

0 
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Lp. Wyszczególnienie 2021 Przyrost 
roczny 

3. Liczba odwołań od decyzji, w tym w sprawach: 4 -1 

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 4 -1 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 

c) cudzoziemców 0 0 
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13. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM 
W 2021 ROKU 

Tab. 13.1.1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w 2021 r. 

Lp. Miejsce Terminy udzielania pomocy 
prawnej 

Udzielający 
pomocy prawnej 

1. Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Domu Kultury) * 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 doradca 
obywatelski 

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

* środa w godz. 13.30-17.30 
* czwartek w godz. 8.45-12.45 
* piątek w godz. 13.30-17.30 

radca prawny  
lub adwokat 

5. 
Gryfino, ul. 11 Listopada 16d 

(siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 13a) 
* poniedziałek w godz. 11.00-15.00 

* 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. 11.00-15.00 doradca 

obywatelski 

7. Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, 
pok. nr 11) * piątek w godz. 13.00-17.00 doradca 

obywatelski 

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

obywatelski 

 ZBIORCZA INFORMACJA STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 

Tab. 13.2.1. Wykonanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w 2021 r. 

Lp. Rodzaj danych / Kwartały I II III IV 2021 

1. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 201 134 231 185 751 

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

2.1. prawa rodzinnego 37 29 38 31 135 

2.2. prawa pracy 16 9 25 13 63 

2.3. sprawy z zakresu działalności gospodarczej 2 - 1 1 4 

2.4. prawa cywilnego 106 74 117 114 411 

2.5. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 17 5 13 4 39 
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Lp. Rodzaj danych / Kwartały I II III IV 2021 

2.6. prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 18 9 25 11 63 

2.7. prawa podatkowego 4 2 1 1 8 

2.8. prawa karnego  10 11 16 10 47 

2.9. inne 8 4 11 5 28 

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 

161 109 214 173 657 

3.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego 113 76 165 134 488 

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 

4 5 1 4 14 

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 

2 1 2 3 8 

3.5. 
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji 
3 1 5 2 11 

3.6. porada obywatelska 22 16 6 0 44 

Informacja dodatkowa: 
W 2021 r., podobnie jak w 2020 r. widoczny jest znaczny spadek liczby udzielonych porad. 
W porównaniu do roku 2020 o ok. 500 mniej. Prawdopodobnym powodem zmniejszenia 
udzielonych porad jest trwająca epidemia związana 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. System zdalny 
obowiązywał w okresie 01.01.2021–18.07.2021, następnie do końca roku powrócono do 
systemu stacjonarnego. Wprowadzony sposób organizacji nieodpłatnej pomocy w czasie 
epidemii zapewnił wszystkim chętnym dostęp do porad i nie wyczerpał limitu liczby możliwych 
do wykorzystania godzin poradnictwa. 
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14. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 
Rada Powiatu w Gryfinie w 2021 roku podjęła łącznie 68 uchwał: 

1. w sprawach dotyczących finansów podjęto i zrealizowano w 2021 roku 24 uchwały, 
w tym: 

a. zmiana budżetu powiatu na 2021 rok – 8 uchwał (XXVI/195, XXVII/200, 
XXVIII/207, XXIX/214, XXX/222, XXXI/227, XXXII/236, XXIII/242),  

b. zmiana WPF Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 – 8 uchwał (XXV/184, 
XXVI/196, XXVII/201, XXVIII/208, XXIX/215, XXXI/228, XXXII/237, XXXIII/243), 

c. udzielenie pomocy finansowej Gminom - 2 uchwały: Gryfino (XXII/235), Cedynia, 
Mieszkowice i Banie (XXXI/224), 

d. przekazanie środków finansowych na rzecz Policji – 1 uchwała (XXVI/187), 
e. udzielenie Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania (XXIX/210),  
f. zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok (XXIX/211), 
g. udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 

2020 rok (XXIX/212),  
h. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (XXXII/230), 
i. ustalenie wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (XXXIII/244); 

2. w sprawach wewnętrznych Rady Powiatu w Gryfinie podjęto i zrealizowano 
12 uchwał dotyczących: 

a. przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r. 
(XXV/178, XXV/179, XXVI/192, XXX/218),  

b. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu i Komisji Rady na 2021 r. (XXV/180, XXV/181, 
XXV/182), 

c. zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego, 

d. delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (XXVI/189), 
e. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (XXVIII/206), 
f. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r. (XXVIII/209), 
g. rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r. na działalność Dyrektora 

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (XXIX/217); 
3. w sprawie przyjęcia powiatowych programów podjęto i zrealizowano 3 uchwały 

dotyczące:  
a. rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2021-2023" (XXV/177), 
b. współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, 
c. ochrony środowiska na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030 oraz 

raportu z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2016 - 2020 za lata 
2019-2020 (XXXI/225); 

4. w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen podjęto i zrealizowano 3 uchwały: 
a. z realizacji programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020 (XXVIII/202), 

b. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2020 
(XXVI/185), 
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c. z oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2020 
(XXVII/197); 

5. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. podjęto i zrealizowano 3 uchwały 
(XXVI/186, zmieniająca XXX/221, zmieniająca XXXI/226); 

6. w sprawach z zakresu edukacji podjęto i zrealizowano 3 uchwały dotyczące:  
a. wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie 

oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie (XXVI/190), 

b. zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia 
kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego 
technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru 
przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie (XXVI/191), 

c. powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji 
publicznej (XXVII/198);  

7. w sprawach z zakresu ochrony wód podjęto i zrealizowano 5 uchwał: 
a. pozytywne w części rozpatrzenie petycji, dotyczącej zaliczenia Jeziora 

Strzeszowskiego do strefy ciszy (XXVI/193),  
b. wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy 
Trzcińsko Zdrój (XXXII/233, z utratą mocy uchwały XXIX/216),  

c. ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub 
rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 
obowiązujących w roku 2021, 

d. ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu 
gryfińskiego obowiązujących w roku 2022 (XXXI/223); 

8. w sprawach placówek opiekuńczo-wychowawczych podjęto i zrealizowano 
2 uchwały: 

a. utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku-Zdroju 
i nadanie jej statutu (XXVIII/204); 

b. zapewnienie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-
organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego 
oraz w sprawie zmiany Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (XXVIII/205), 

9. w sprawach gospodarki nieruchomościami podjęto i zrealizowano 9 uchwał: 
a. w sprawie wyrażenia zgody: 

• na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (XXVII/199), 

• na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, 
gmina Stare Czarnowo (XXVIII/203), 

• na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino 
(XXIX/213), 
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• na zawarcie kolejnych umów najmu, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (XXX/219, XXX/220), 

• na dokonanie zamiany nieruchomości (XXXII/231), 
• na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego (XXXII/232), 

b. pozbawienie odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie 
z użytkowania (XXVI/194), 

c. powierzenie Gminie Gryfino obowiązków utrzymania ścieżki rowerowej, 
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1548Z Radziszewo–
Gardno; 

10. w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu – podjęto i zrealizowano uchwałę nr XXXII/234, ze 
zmianą uchwałą nr XXIII/239; 

11. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu 
gryfińskiego podjęto i zrealizowano uchwałę nr XXXIII/238; 

12. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego na 2022 r. podjęto i zrealizowano uchwałę nr XXXII/230. 
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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 2021 r. ustalono na kwotę 115 298 841,35 zł i były one 
wyższe o 335 039,61 zł od planu na 31.12.2020 r. W 2020 r. zrealizowano dochody w 96,32%, 
a w 2021 r. w 102,11% zakładanych wielkości. Plan i wykonanie dochodów w latach 2020–2021 
przedstawia wykres 1. 

 Wykres 1. Dochody budżetowe w latach 2020-2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 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 2020-2021 przedstawia tabela 15.1. 

Tab. 15.1. Struktura dochodów w latach 2020-2021 (w zł, %) 

Grupa dochodów 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2021/2020 
Udział % w całości  

w latach 

2020 r. 2021 r. kwota % 2020 r. 2021 r. 

Dochody własne 55 562 790,27 56 560 370,72 997 580,45 1,80% 50,18% 48,04% 

Subwencja ogólna 38 010 034,00 43 352 329,00 5 342 295,00 14,05% 34,32% 36,82% 
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Grupa dochodów 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2021/2020 
Udział % w całości  

w latach 

2020 r. 2021 r. kwota % 2020 r. 2021 r. 

Dotacje z budżetu 
państwa 17 164 211,87 17 820 839,33 656 627,46 3,83% 15,50% 15,14% 

Ogółem 110 737 036,14 117 733 539,05 6 996 502,91 106,32% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 r. 

W 2021 roku w porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost realizacji dochodów budżetowych 
o 6,32%. 
Dochody własne budżetu powiatu w 2021 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: „Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych 
w miejscowości Drzenin”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, 
poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko” oraz 
„Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”, 

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: „Utworzenie punktu 
szczepień powszechnych”, „Laboratoria Przyszłości”, „Pomoc dla domów pomocy 
społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, 

• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Kompleksowe 
wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, 

• środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na 
zadanie: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego” oraz refundacja środków dotycząca rozliczenia 
końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”, 

• środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów 
autobusowych użyteczności publicznej, 

• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania: 
„Zajęcia klubowe WTZ”, „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic 
Między Regionami”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

• środki na programy realizowane 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), 
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b) dodatek wychowawczy (tzw. 500+),  
c) utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, 
d) program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, 
e) zakup macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, 
f) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 
g) realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na rozbudowę lub przebudowę 
instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. 

W strukturze dochodów powiatu, zarówno w 2020 roku, jak i w 2021 roku, dominują dochody 
własne, wśród których część może być swobodnie kształtowana przez organy powiatu, np. 
dochody za korzystanie ze składników majątkowych oraz za administrowanie nimi. Wielkość 
osiąganych dochodów determinuje możliwość pełnej realizacji zadań powiatowych, zarówno 
własnych, jak i z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
powiatowi oraz umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozwojowych powiatu.  
Planowane do poniesienia wydatki budżetowe oraz poziom ich wykonania w latach 2020-2021 
przedstawia wykres 2. 

Wykres 2. Plan i wykonanie wydatków w latach 2020–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 r. 

Stopień realizacji wydatków w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie ok. 88% 
planowanych wielkości, zarówno w 2021 r. jak i w 2020 r. Zrealizowane wydatki w 2021 r. 
w porównaniu do ich poziomu z 2020 r. były wyższe o 576 170,90 zł.  
Kształtowanie się poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020–2021 
obrazuje tabela 15.2. 
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Tab. 15.2. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2020-2021 (w zł, %) 

Wydatki 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2021/2020 
Udział % w całości 

w latach 

2020 r. 2021 r. kwota % 2020 r. 2021 r. 

Wydatki 
bieżące 89 117 645,06 97 372 115,71 8 254 470,65 9,26% 81,67% 88,76% 

Wydatki 
majątkowe 20 003 367,46 12 325 067,71 -7 678 299,75 -38,39% 18,33% 11,24% 

Ogółem 109 121 012,52 109 697 183,42 576 170,90 100,53% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 r. 

Jak wynika z przedstawionych danych w 2021 r. nastąpił przyrost wydatków bieżących o ponad 
9% oraz spadek wydatków majątkowych o 38,39%.  
W porównywanych latach 2020 i 2021 realizowana była inwestycja „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”, z czego większość wydatków było poniesionych w 2020 roku.  
W 2021 roku Powiat Gryfiński uzyskał również mniejsze dofinansowanie środkami 
zewnętrznymi na realizację inwestycji drogowych, co miało wpływ na zmniejszenie poziomu 
realizacji inwestycji.  
W zakresie realizacji wydatków bieżących nastąpił ich wzrost w zakresie bieżącego i zimowego 
utrzymania dróg powiatowych oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w ramach oświaty 
i edukacji. Również przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2021 roku był wzrost cen gazu 
i energii. 
Kształtowanie się podstawowych kierunków wydatkowania środków budżetowych oraz udział 
ich wielkości w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w latach 2020-2021 przedstawiono 
w tab. 15.3. 

Tab. 15.3. Kierunki wydatkowania w latach 2020-2021 (w zł, %). 

Kierunki 
wydatkowania 

Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 
2021/2020 

Udział % w całości  
w latach 

2020 r. 2021 r. kwota % 2020 r. 2021 r. 

Oświata i edukacja 30 545 564,42 35 627 641,63 5 082 077,21 16,64% 27,99% 32,48% 

Pomoc i polityka 
społeczna, rodzina 33 070 907,41 33 921 724,46 850 817,05 2,57% 30,31% 30,92% 

Zadania drogowe 
i transport 14 585 270,92 11 473 552,22 -3 111 718,70 -21,33% 13,37% 10,46% 

Administracja 
publiczna, 

nieodpłatna pomoc 
prawna, wybory 

12 002 975,63 12 078 286,44 75 310,81 0,63% 11,00% 11,01% 

Bezpieczeństwo 
publiczne, ochrona 
przeciwpożarowa 

i obrona narodowa 

6 786 202,24 6 749 865,28 -36 336,96 -0,54% 6,22% 6,15% 
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Kierunki 
wydatkowania 

Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 
2021/2020 

Udział % w całości  
w latach 

2020 r. 2021 r. kwota % 2020 r. 2021 r. 

Ochrona zdrowia 10 219 174,94 6 389 797,92 -3 829 377,02 -37,47% 9,36% 5,82% 

Rolnictwo, leśnictwo, 
ochrona środowiska, 

gospodarka 
nieruchomościami  

768 759,67 930 909,85 162 150,18 21,09% 0,70% 0,85% 

Geodezja 
i kartografia oraz 

nadzór budowlany 
897 026,92 2 340 077,14 1 443 050,22 160,87% 0,82% 2,13% 

Turystyka, kultura 
fizyczna oraz kultura 

i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

62 000,00 71 000,00 9 000,00 14,52% 0,06% 0,06% 

Obsługa długu 183 130,37 114 328,48 -68 801,89 -37,57% 0,17% 0,10% 

Ogółem 109 121 012,52 109 697 183,42 576 170,90 100,53% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 r. 

Największy strumień środków budżetowych w 2021 roku skierowany został na zadania 
z zakresu „oświaty i edukacji” oraz „pomocy i polityki społecznej, rodziny”. Jednocześnie 
największy przyrost wykonanych wydatków w 2021 roku dotyczył zadań z zakresu geodezji 
i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Wzrost tych nakładów w porównaniu do 2020 r. 
o 160,87% spowodowany był koniecznością dostosowania planu wydatków do przepisów art. 
41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
W 2021 r. wykonano w mniejszym stopniu niż w roku 2020 wydatki na „obsługę długu” (-
37,57%) i „ochronę zdrowia” (-37,47%). Spowodowane to było spadkiem stóp procentowych od 
zaciągniętych przez Powiat Gryfiński kredytów oraz zakończeniem inwestycji dotyczącej 
rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  
W związku z rozprzestrzenianiem się od 2020 roku wirusa SARS-CoV-2 w dniu 31 marca 2020 r. 
została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach której 
utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach tego funduszu Powiat 
Gryfiński otrzymał dofinansowanie, w tym: 

a) w 2020 roku w wysokości 3 507 281,00 zł na inwestycje drogowe, 
b) w 2021 roku w wysokości 3 293 775,00 zł na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 

w wysokości 3 000 000,00 zł oraz na zadania bieżące 293 775,00 zł, w tym na 
utworzenie punktu szczepień powszechnych w wysokości 5 000,00 zł, pomocy dla 
domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-Cov-2 w wysokości 228 775,00 zł oraz rozwijanie kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów – program Laboratoria Przyszłości w wysokości 
60 000,00 zł. 

Źródłem finansowania zadań Powiatu mogą być również tytuły dłużne (środki obce), którymi 
najczęściej są kredyty bankowe, stanowiące przychody budżetu. W roku 2019 Powiat Gryfiński 
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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. 2 500 000,00 zł. Kredyt był przeznaczony na 
zadanie „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w celu poprawy jakości usług 
medycznych i rozwoju działalności. Inwestycja została zakończona w 2021 roku. 
W latach 2020 i 2021 tych przychodem były wyniki kasowego wykonania budżetu, będące 
wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
Powiatu. Natomiast rozchody budżetu w analizowanym okresie, określają roczną wysokość 
dokonanych spłat rat kapitałowych, kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Poziom 
osiągniętych w latach 2020-2021 podstawowych kategorii budżetu wraz ze stanem zadłużenia 
na dzień 31 grudnia każdego roku oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu 
Gryfińskiego przedstawiono w tabeli 15.4. 

Tab. 15.4. Kategorie budżetu, stan zadłużenia i indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2020 
i 2021 r. (zł) 

Kategorie budżetu 
Rok 

2020 2021 

Dochody  110 737 036,14  117 733 539,05  

Przychody 10 616 530,78  10 528 847,13  

Wydatki 109 121 012,52  109 697 183,42  

Rozchody 1 707 500,00  1 707 500,00  

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 12 692 500,00  10 985 000,00  

Indywidualny wskaźnik zadłużenia 
obciążenie roczne ≤ obciążenie dopuszczalne 2,53% ≤ 15,03% 2,16% ≤ 15,65% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 
i 2021 r. 

Zarówno w 2020, jak i 2021 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 2021 r. przez komórki Starostwa 

Lp. Temat/zakres kontroli 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

1 Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi będące podstawą wydania 
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 3 

2 

Sprawdzenie czy przedsiębiorca 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 dokumentów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

1 

3 

Sprawdzenie czy przedsiębiorca, któremu organ udzielił zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spełnia wymóg zdolności 
finansowej określone w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
nr 1071/2009 z 21.10.2009 r., 

1 

4 
Prawidłowość funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych oraz 
w zakresie wskazanym w piśmie ABW Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 
z 30.12.2020 r. 

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 Prawidłowość wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz naliczania 
i rozdysponowywania czynszu za korzystanie z nich. 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 12 

10 Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkoły 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. 2 

11 Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne 2 

12 Przyjmowanie zabezpieczeń finansowych do udzielonych licencji i zezwoleń na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego w 2020 r. 1 

13 Prawidłowość realizacji zadania publicznego określonego umową. 2 

14 Kontrola w zakresie kosztów zatrudnienia personelu (umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawne). 1 

15 Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji, zgłoszenia instalacji 5 

16 Prawidłowość realizacji i rozliczenia wybranych usług zgodnie z zawartą umową 1 

17 Naliczanie diet, delegacje służbowe krajowe radnych  1 

18 Prawidłowość prowadzonych postępowań dotyczących skierowania na zadania 
lekarskie i psychologiczne. 1 
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Lp. Temat/zakres kontroli 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

19 
Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii 
komórkowej 

2 

20 
Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
przetwarzania odpadów, polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia 
w procesie R5 

1 

21 Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 5 

22 
Spełnianie wymogów będących podstawą wydania: licencji na wykonywanie 
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

4 

23 

Sprawdzenie czy przedsiębiorca, któremu organ udzielił licencji na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, krajowego transportu drogowego rzeczy 
oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy spełnia wymogi określone przepisami 
ustawy o transporcie drogowym 

6 

24 Realizacja wybranych umów w zakresie szkoleń i kursów dla pracowników 1 

25 Weryfikacja liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględnionych 
w SIO wg stanu na 30.09.2020 r., w tym wykazane rodzaje niepełnosprawności 3 

26 Prawidłowość przeprowadzenia zamówienia publicznego 1 

27 Sprawdzenie informacji na tabliczkach przystankowych w zakresie zgodności 
z rozkładami jazdy załączonymi do zezwoleń  5 

28 Kontrola dotycząca rehabilitacji zawodowej oraz doradcy zawodowego 1 

29 Weryfikacja liczby wychowanków w internacie uwzględnionych w SIO wg stanu na 
30.09.2020 r. 2 

30 Prawidłowość prowadzenia postępowania o pozwolenie na budowę 1 

31 Udział w kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 1 

32 Realizacja zadania – w zakresie rzeczowym zgodnie ze złożoną ofertą oraz 
wywiązanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z umowy 2 

33 Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego 
wykazu akt  1 

Razem 88 

Tab. 16.2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 
w 2021 r. 

Lp. Organ kontrolujący Temat/zakres kontroli 

1 Wojewoda 
Zachodniopomorski 

Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (PZGiK) 

2 Najwyższa Izba Kontroli Funkcjonowanie urzędów administracji publicznej w okresie epidemii 
COVID-19 

3 Izba Administracji 
Skarbowej w Szczecinie 

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 

4 Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Prawidłowość realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
projektu – prawidłowość realizacji pod względem rzeczowym 

i finansowym. 
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17. PODSUMOWANIE 

Tab. 17.1. Prezentacja wyników dla powiatów ziemskich za 2021 rok 

 
Źródło: W1-W5 - RIO w Szczecinie - opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z (stan na dzień 12.04.2022); W6 - Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie - dane za grudzień 2021; Ludność - Główny Urząd Statystyczny - stan w dniu 30.06.2021 

Wielkość wskaźników W1-W6 przed standaryzacją.
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