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Realizacja celów i kier

 

Obszar interwencji: EDUKACJA
� W ramach działań podjętych w 

szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 

� W roku 2020 kontynuowany był w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino projekt 

„Inwestujemy w naukę!” –

kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino, 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014

przyznana Gminie kwota dofinansowania w wysokości 2.628.

projektu wyniesie 2.805.106,

od stycznia 2019 r., prowadzone są dla uczniów zajęcia rozwijające z matematyki, nauk 

przyrodniczych, języka angielskie

Uczniowie dostali wsparcie w zakre

oraz edukacyjnego, otrzymali kody do mobilnej platformy „Trening kreatywności 

i innowacyjności”, brali udział w zajęciach rozwija

i logicznego myślenia, takich jak: „Irobot” (zajęci

Kreator” (zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia)

oraz w zajęciach „Zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji”.

� W 2020 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfino kontynuowane były zajęcia dodatkowe nauki języka 

niemieckiego w ramach projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. INT

2019/2020 w zajęciach brało udział 547 uczniów. Na wniosek Gminy Gryfino został 
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Realizacja celów i kierunków strategicznych w roku 2020

Obszar interwencji: EDUKACJA 
W ramach działań podjętych w tym obszarze poszczególne szkoły uzyskały 

szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).  

W roku 2020 kontynuowany był w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino projekt 

– podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych 

kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino, dofinansowany ze środków 

go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na realizację projektu została 

ta dofinansowania w wysokości 2.628.706,26 zł, a całkowity koszt 

106,26 zł. W ramach realizacji projektu we wszystkich szkołach, 

od stycznia 2019 r., prowadzone są dla uczniów zajęcia rozwijające z matematyki, nauk 

zyrodniczych, języka angielskiego oraz zajęcia kompensacyjno

Uczniowie dostali wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno

oraz edukacyjnego, otrzymali kody do mobilnej platformy „Trening kreatywności 

rali udział w zajęciach rozwijających umiejętności kreatywnego 

i logicznego myślenia, takich jak: „Irobot” (zajęcia z robotyki i informatyki),

ęcia kreatywnego i twórczego myślenia), czy Młody inżynier 

oraz w zajęciach „Zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji”.

W 2020 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfino kontynuowane były zajęcia dodatkowe nauki języka 

niemieckiego w ramach projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym 

iemiecki i Polski jako język obcy. INT-128”. W roku szkolnym 

2019/2020 w zajęciach brało udział 547 uczniów. Na wniosek Gminy Gryfino został 

strategicznych w roku 2020 

 

 

poszczególne szkoły uzyskały dostęp do 

szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego  

W roku 2020 kontynuowany był w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino projekt 

podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych 

dofinansowany ze środków 

go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Na realizację projektu została 

706,26 zł, a całkowity koszt 

W ramach realizacji projektu we wszystkich szkołach, 

od stycznia 2019 r., prowadzone są dla uczniów zajęcia rozwijające z matematyki, nauk 

go oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze. 

sie doradztwa edukacyjno-zawodowego  

oraz edukacyjnego, otrzymali kody do mobilnej platformy „Trening kreatywności  

jących umiejętności kreatywnego  

obotyki i informatyki), „Młody 

, czy Młody inżynier  

oraz w zajęciach „Zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji”. 

W 2020 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfino kontynuowane były zajęcia dodatkowe nauki języka 

niemieckiego w ramach projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym  

128”. W roku szkolnym 

2019/2020 w zajęciach brało udział 547 uczniów. Na wniosek Gminy Gryfino został 
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zwiększony budżet projektu Gminy Gryfino z 176.193,40 euro na 192.751,40 euro, z czego 

163.838,69 euro (85%) stanowią środki z dofinansowania.  

� W 2020 roku Gmina Gryfino wzięła udział w dwóch projektach programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego, których celem był zakup sprzętu, który może zostać 

wykorzystany do kształcenia na odległość. W projektach „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 

Szkoła +” Gmina Gryfino zakupiła łącznie 195 sztuk tabletów. Oba projekty finansowane 

były w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt 

zakupu to: 185.619,30 zł.  

� Biblioteka Publiczna w Gryfinie jest wyposażona w sprzęt przeznaczony do obsługi 

osób niewidzących i słabowidzących, a ciągi komunikacyjne oraz toaleta 

przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Pracownikami zarówno 

biblioteki jak i filii są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. W zbiorach biblioteka 

gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką. Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

oferuje materiały terapeutyczne z dysleksją, dysgrafią i innymi „dys-„ dzieci 

niedowidzące i niewidome mogą korzystać z księgozbioru z alfabetem Braille’a i z dużą 

czcionką, także z pomocy naukowych (lupy powiększające, linijki itp.) czy audiobooków. 

� W ciągu 2020 r. mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, biblioteka kontynuowała 

współpracę z Dziennym Domem „Senior+” w Gryfinie oraz Środowiskowym Domem 

Samopomocy w Gryfinie. Pracownica Filii Bibliotecznej w Pniewie przeprowadziła na 

początku marca i we wrześniu (w okresie zmniejszenia obostrzeń) zajęcia 

biblioterapeutyczne dla seniorów i osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

� Uczniowie z niepełnosprawnościami ze szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych w 2020 roku mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pozwolił na to „Rządowy 

program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–

2022”. Gmina Gryfino realizuje program dla wszystkich szkół leżących na jej terenie.  

W 2020 roku z pomocy skorzystało 18 osób spełniających kryteria programu. 

� Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – dotacje dla 24 

pracodawców. 

Działalność szkół: 

� Wszystkie szkoły w 2020 r., oprócz codziennej działalności edukacyjnej, prowadziły 

różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – koła przedmiotowe, artystyczne, 
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sportowe, językowe, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno–

kompensacyjne, zajęcia logopedii, zajęcia z psychologiem, a także terapię sensoryczną. 

Szkoły podstawowe realizowały w minionym roku następujące programy współpracy  

z uczelniami wyższymi: 

� Szkoła Podstawowa w Gardnie realizowała we współpracy z Wydziałem Matematyczno-

Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej – „Zostań Młodym Odkrywcą Świata”. 

� Szkoła Podstawowa w Radziszewie w ramach podnoszenia jakości pracy szkoły, w roku 

2020 kontynuowała do marca, współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w ramach 

projektu: „Akademia Młodego Ekonomisty”- dla uczniów klas V-VI i „Ekonomiczny 

Uniwersytet Dziecięcy” - dla uczniów klas VII-VIII. 

W ramach uzupełnienia oferty dydaktycznej, realizowane były następujące programy 

edukacyjne: 

� Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie opracowała 

5 innowacji pedagogicznych: Z kreatywnością za pan brat; Kompetentnie i bez prądu; 

Innowacyjne wsparcie procesu terapeutyczno-dydaktycznego uczniów klasy 

integracyjnej z wykorzystaniem metody Marii Montessori Pomóż mi samemu to zrobić; 

Jesteśmy kreatorami; Koło wolontariatu oraz indywidualny program dla ucznia 

szczególnie uzdolnionego. 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie opracowała innowacyjny program pracy z dziećmi 

z wadą słuchu, mający na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych oraz program 

autorski korekcji wad postawy, którego celem jest eliminowanie i zapobieganie wadom 

postawy. 

� Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie prowadziła także innowację programową „Scratch 

Junior” – założeniem jej jest popularyzacja programowania wśród dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, pozwalająca na tworzenie animacji i nieskomplikowanych gier. 

Użytkownicy układają z kolorowych bloczków prosty kod, który sprawia, że wesołe 

postaci poruszają się, wydają dźwięki, znikają. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,  

a ich celem jest rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

umiejętność przewidywania, rozwijanie kreatywności, rozwijanie spostrzegawczości. 

� Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie realizowała pozalekcyjne zajęcia sportowe  

w porozumieniu z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. 
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� Szkoła Podstawowa w Radziszewie współpracowała z Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Szczecinie. Zajęcia te pozwalają na właściwą realizację zadań 

z zakresu kultury fizycznej. 

� W Szkole Podstawowej w Chwarstnicy w roku szkolnym 2019/2020 realizowany był 

Program „Zabawą przez świat”. Głównym jego celem było zapoznanie uczniów  

z zabawami z różnych regionów Polski, krajów europejskich oraz innych kontynentów, 

zlokalizowanie tych krajów na mapie świata oraz krótka ich charakterystyka. 

� W szkole podstawowej w Gardnie odbywały się zajęcia w ramach autorskiego Programu 

systemowych rozwiązań na rzecz wspomagania procesu edukacyjnego w dziedzinie 

nauk matematyczno-przyrodniczych, prowadzonego przez Panią Annę Kwaśnicę – 

nauczycielkę chemii, fizyki i matematyki.  

 

W ramach pełnienia funkcji wychowawczej, zrealizowane zostały następujące programy 

o charakterze profilaktycznym: 

� Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przystąpiła do 

Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów 

„Unplugged” 

� Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie realizowała program terapeutyczny „Spójrz inaczej 

na agresję” – program profilaktyczny mający na celu zapobieganie agresji i przemocy. 

� Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie prowadziła autorski „Program Profilaktyczny EEG 

Biofeedback dla dzieci z zaburzeniami zachowania”. 

� W szkole podstawowej w Gardnie realizowano m.in. programy: Przyjaciele Zippiego, 

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, „Jak odczytywać emocje?”. Ponadto w Szkole 

realizowana była Innowacja „ABC bezpieczeństwa”. 

� Szkoła Podstawowa w Radziszewie kontynuowała program „Myślę pozytywnie". 

� Szkoła Podstawowa w Żabnicy uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie JA  

W SPOŁECZEŃSTWIE. JAK MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT? 

� W 2020 r. mury Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie opuścił drugi rocznik 

absolwentów: dwoje z pięciu absolwentów kontynuuje naukę w Zespole Szkół 

Muzycznych II st. w Szczecinie rozwijając swój talent oraz promując Miasto i Gminę 

Gryfino oraz szkołę. 

� Zdawalność matury w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie kształtowała się na 

poziomie 92,3% – wyższym, niż średni wynik w Powiecie Gryfińskim (82,7% – dla 

absolwentów wszystkich typów szkół) i w Województwie Zachodniopomorskim (87,1%). 
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W celu wspierania pracujących rodziców dzieci w wieku poniżej lat 6 Gmina realizuje 

zadania zakresu prowadzenia żłobków i przedszkoli. Na terenie Gminy Gryfino funkcjonuje 

5 przedszkoli i jeden żłobek. W ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa (Program 

Maluch+) dofinansowaniem objęto 125 ze 140 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim  

w Gryfinie. Pozostałe 15 miejsc było finansowane z budżetu Gminy Gryfino. 

 

Obszar interwencji: KULTURA 
� W związku z czasowym zamknięciem Gryfińskiego Domu Kultury dla klientów z powodu 

obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 możliwe stały się bezinwazyjne dla 

działalności placówki i jej filii remonty wnętrz. Nowy wygląd zyskały pomieszczenia  

w budynku głównym przy ul. Szczecińskiej 17, filii miejskiej w Pałacyku pod Lwami  

oraz w filiach w świetlicach wiejskich w Daleszewie, Sobieradzu, Starych Brynkach  

i Wirowie. 

� Biblioteka Publiczna w Gryfinie brała udział w programie Biblioteki Narodowej: Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1. W ramach programu zakupiono 194 

wol. Książek z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota 

dofinansowania wyniosła 5.000,00 zł, a wkład własny 22.274,00 zł. 

� W 2020 r. Gryfiński Dom Kultury zorganizował blisko 100 wydarzeń kulturalnych  

i rekreacyjno-turystycznych oraz ich cykli organizowanych w mieście i na terenie gminy 

Gryfino. W czasie otwarcia placówki wzięło w nich udział około 20 tys. uczestników. 

Największe wydarzenia to: 14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, koncert 

„Pożegnanie lata 2020”, Twórcze wakacje 2020, Wieczory Grozy w Kinie Gryf, Gryfińskie 

Mikołajki 2020 w formule on-line. 

� W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Gryfinie organizowała liczne przedsięwzięcia 

informacyjne i edukacyjne związane z czytelnictwem oraz kulturą regionalną. Należały 

do nich m.in.: Stolik poetycko-literacki, wystawa plenerowa „Gryfino powojenne”, 

wystawa plenerowa pt.: „Narodziny”, 15 sierpnia – współorganizowanie przez Bibliotekę 

Publiczną w Gryfinie uroczystości z okazji 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 

XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie, Obchody rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

� Organizatorem przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję edukacji, także w zakresie 

zwiększenia zainteresowania kulturą kraju i regionu był również Wydział Edukacji 

i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Gryfinie. W 2020 r. zorganizował pierwszą 

edycję GRYFestiwal, wydarzenie pn. „Orszak Trzech Króli”, V Festiwal Baltic Neopolis 

Orchestra ”Akademia Vivaldiego” oraz projekt „Na okrągło Orkiestra”, Galę Laureatów, 
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Gryfiński Jarmark Wielkanocny, Orszak Trzech Króli, Dożynki Archidiecezjalne i Gryfiński 

Dzień Dziecka. 

 

Obszar interwencji: SPORT i REKREACJA 
� Zakończyła się budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie. W wyniku realizacji 

inwestycji powstał nowoczesny obiekt o funkcji sportowej i widowiskowej z łącznikiem 

integrującym go z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, dzięki 

czemu uczniowie szkoły mogą korzystać z obiektu podczaj zajęć wychowania 

fizycznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 13.636.760 zł, z czego 2.500.000 zł 

zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej,  

a 1.363.675,98 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

� W roku 2020 na terenie Gminy zorganizowano 143 wydarzeń sportowych, w których 

udział wzięło ok. 7,5 tys. osób. Z form rekreacji indywidualnej i zbiorowej zapewnianych 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie skorzystało w 2020 około 12 tys. osób. 

Przyczyną znacznego zmniejszenia się liczby uczestników imprez sportowych jak  

i turystyki aktywnej było ogłoszenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07.05.2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2.  

� W 2020 r. nastąpiła modernizacja przystani kajakowej w Gryfinie. Wartość inwestycji 

wyniosła 75.000,00 zł i w ramach tych pieniędzy zostały zakupione i zamontowane 3 

drewniane domki, które będą stanowiły zaplecze treningowe tj. szatnie wraz  

z sanitariatami.  

� W 2020 r. w ramach Gali Sportu - wyróżniono sportowców związanych z gminą za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2019. 

Nagrodzonych zostało 31 zawodników i 11 trenerów. W związku z panującą pandemią 

gala odbyła się w inny sposób niż dotychczas – w terenie. Nagrody zostały wręczone 

podczas treningów. 

� W 2020 roku Gmina Gryfino wzięła udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu” którego 

operatorem był Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach projektu na 

boisku sportowym typu „Orlik” powstałego w ramach rządowego programu „Moje 

Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte  

w Gardnie prowadzone były przez lokalnego animatora sportu sportowe zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfino. 50 procent 



wynagrodzenia dla lokalnego animatora sportu było finansowane ze środków Gminy 

Gryfino za pośrednictwem

� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zorganizował łącznie 4 rajdy kajakowe po 

„Międzyodrzu” oraz 1 rajd pieszy, w których uczestniczyło 165 turystów.

 

Obszar interwencji: GOSPODARKA
Kluczową inwestycją w obszarze Gospodarka

latach w gminie Gryfino, a która została zainicjowana

gazowych na terenie Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

odbyło się oficjalne przekazanie 

bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW

jest na 2024 r.  

 
W 2020 r. Gmina realizowała również cel, jakim jest tworzenie warunków dla rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W drodze do jego realizacji Burmistrz Miasta 

i Gminy Gryfino oraz Rada Miejska w Gryfinie wyrazili zgodę na 

ul. Jana Pawła II w Gryfinie na rzecz Spółki

realizacji nowej inwestycji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

jest kompletna i wariantowa koncepcja zawierająca przede wszystkim projekt układu 

funkcjonalnego zabudowy wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Jest to przede 

wszystkim projekt ekologiczny, a zastosowane w nim rozwiązania, w tym związane 

z retencją wody, zielenią, małą architekt

sąsiadującą zabudowę oraz otwierają się na otoczenie. Koszt opracowania 

ww. dokumentacji wyniósł blisko 100.000 zł

 

Obszar interwencji: INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Mając na uwadze efektywność realizacji tego celu Gmina Gryfino ukierunkowała swoje 

działania na budowę i modernizację dróg położonych na terenach gminnych, rozwój 

infrastruktury mieszkań komunalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowym zadaniem zainicjowanym w 2020 r. w tym obszarze jest budowa obwodnicy 

Gryfina. We wrześniu 2020 r. został 
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wynagrodzenia dla lokalnego animatora sportu było finansowane ze środków Gminy 

Gryfino za pośrednictwem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zorganizował łącznie 4 rajdy kajakowe po 

„Międzyodrzu” oraz 1 rajd pieszy, w których uczestniczyło 165 turystów.

GOSPODARKA 
inwestycją w obszarze Gospodarka, która będzie realizowana w najbliższych 

a która została zainicjowana w 2020 r., jest budowa dwóch bloków 

gazowych na terenie Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.  W listopadzie 2020 r. 

oficjalne przekazanie terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne 

o łącznej mocy około 1400 MW. Uruchomienie bloków planowane 

r. Gmina realizowała również cel, jakim jest tworzenie warunków dla rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W drodze do jego realizacji Burmistrz Miasta 

oraz Rada Miejska w Gryfinie wyrazili zgodę na sprzedaż działki przy 

Pawła II w Gryfinie na rzecz Spółki Gryfińskiego Towarzystwa Budowlanego 

realizacji nowej inwestycji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Efektem działań GTBS 

jest kompletna i wariantowa koncepcja zawierająca przede wszystkim projekt układu 

onalnego zabudowy wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Jest to przede 

wszystkim projekt ekologiczny, a zastosowane w nim rozwiązania, w tym związane 

z retencją wody, zielenią, małą architekturą i przestrzeniami pro-społecznymi, dopełniają 

zabudowę oraz otwierają się na otoczenie. Koszt opracowania 

ww. dokumentacji wyniósł blisko 100.000 zł. 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 
Mając na uwadze efektywność realizacji tego celu Gmina Gryfino ukierunkowała swoje 

modernizację dróg położonych na terenach gminnych, rozwój 

infrastruktury mieszkań komunalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowym zadaniem zainicjowanym w 2020 r. w tym obszarze jest budowa obwodnicy 

Gryfina. We wrześniu 2020 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy tejże 

wynagrodzenia dla lokalnego animatora sportu było finansowane ze środków Gminy 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zorganizował łącznie 4 rajdy kajakowe po 

„Międzyodrzu” oraz 1 rajd pieszy, w których uczestniczyło 165 turystów. 

 

która będzie realizowana w najbliższych 

jest budowa dwóch bloków 

W listopadzie 2020 r. 

którym powstaną dwa niskoemisyjne 

. Uruchomienie bloków planowane 

r. Gmina realizowała również cel, jakim jest tworzenie warunków dla rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W drodze do jego realizacji Burmistrz Miasta 

sprzedaż działki przy  

Gryfińskiego Towarzystwa Budowlanego w celu 

Efektem działań GTBS 

jest kompletna i wariantowa koncepcja zawierająca przede wszystkim projekt układu 

onalnego zabudowy wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Jest to przede 

wszystkim projekt ekologiczny, a zastosowane w nim rozwiązania, w tym związane  

społecznymi, dopełniają 

zabudowę oraz otwierają się na otoczenie. Koszt opracowania  

Mając na uwadze efektywność realizacji tego celu Gmina Gryfino ukierunkowała swoje 

modernizację dróg położonych na terenach gminnych, rozwój 

infrastruktury mieszkań komunalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. 

Kluczowym zadaniem zainicjowanym w 2020 r. w tym obszarze jest budowa obwodnicy 

enie Wykonawcy tejże 
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inwestycji. Obwodnica o długości 5,6 km wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta oraz 

zwiększy sieć lokalnych dróg.  

� W ramach działań dotyczących rozwoju dróg położonych na terenie Gminy 

zrealizowano: 

− przebudowę ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska. Koszt inwestycji (etap I) wyniósł 

370.677,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 128.146,40 zł, 

− przebudowę dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja  

w Gryfinie, łączny koszt inwestycji wyniósł: 5.459.445,27 zł. 

� Na odcinku drogi krajowej nr 31 Czepino-Gryfino wybudowany został chodnik o łącznej 

długości 695 m. Budowa chodnika łączy istniejące ciągi piesze, umożliwiając 

bezpieczne poruszanie się pieszych. Roboty realizowane były przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad.  

� Rok 2020 to także kolejny rok konsekwentnych remontów budynków komunalnych oraz 

poprawy ich funkcjonalności. Do jednych z najważniejszych zaliczyć można przebudowę 

instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie przy 

ul. Słowiańskiej i Flisaczej w celu poprawy efektywności energetycznej tych budynków 

i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2.  

� Ponadto w 2020 r. przebudowano instalację kanalizacji deszczowej w budynku 

komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie, wymieniono stolarkę okienną  

w mieszkalnych lokalach komunalnych przy ul. Chrobrego, Słowiańskiej, Flisaczej, 

Kościelnej, Kościuszki i Krzywoustego w Gryfinie oraz w Nowym Czarnowie  

i w Sobiemyślu. Wymieniono także instalację elektryczną w lokalach przy ul. Łużyckiej, 

1 Maja, Słowiańskiej, Targowej i Niepodległości w Gryfinie oraz w lokalu w m. Parsówek. 

Wyremontowano również wielorodzinny mieszkalny budynek komunalny przy ul. Armii 

Krajowej w Gryfinie. 

� Nowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej doczekali się mieszkańcy ul. Mazowieckiej  

i Flisaczej w Gryfinie. Koszt tego zadania wyniósł ponad 1.000.000,00 zł. 

� W 2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., w której Gmina Gryfino 

posiada 100% udziałów, zrealizowało następujące zadania: 

− ujęcie Krzypnica – budowa dwóch studni głębinowych - przygotowanie 

dokumentacji geologicznej na budowę dwóch nowych studni głębinowych na 

ujęciu wody Krzypnica, przygotowanie procedury przetargowej.  

− wymiana sieci wodociągowej w m. Gardno – przygotowanie dokumentacji 

projektowej. Dokonano wyboru Wykonawcy.  
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− wymiana sieci wodociągowej Krajnik – Nowe Czarnowo – przygotowanie 

dokumentacji projektowej.  

− budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gryfino w rejonie ulicy 

Flisaczej – prace budowlane zakończone zostały w roku 2019, jednak do 

eksploatacji sieć została oddana w roku 2020, 

− modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody Steklno – realizacja została 

rozpoczęta w roku 2020, zakończenie planowane jest na początek roku 2021, 

− remont konstrukcji i wymiana połaci dachu budynku obsługi technicznej  

w oczyszczalni ścieków w Gryfinie – w ramach realizacji prac dokonano wymiany 

całej połaci dachu oraz większości elementów konstrukcyjnych dachu, 

− modernizacja oraz rozbudowa systemu wentylacji pomieszczenia krat, 

laboratorium oraz innych pomieszczeń w budynku obsługi technicznej  

w oczyszczalni w Gryfinie, 

− remont dwóch przepompowni ścieków (P1 i P6), 

− ujęcie Pomorska – uruchomienie aeratora centralnego, 

− ujęcie Dębce, Steklno - zakup i montaż sprężarek, 

− hydrofornia Krzywoustego – wymiana zestawu hydroforowego, montaż 

i uruchomienie monitoringu urządzeń, 

− przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowiańskiej – prace budowlane 

zrealizowane w roku 2020, oddanie do użytkowania planowane na rok 2021, 

− przygotowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków  

w Gryfinie, 

− SUW Borzym – remont budynku, 

− remont dachu nad warsztatami ZUB i ZK, 

− SUW Dębce – remont budynków, 

− oczyszczalnia Steklno – remont budynku technicznego, 

− oczyszczalnia Sobiemyśl – rozpoczęcie remontu budynku obsługi technicznej. 

− Remont konstrukcji i wymiana połaci dachu budynku obsługi technicznej na 

oczyszczalni ścieków w Gryfinie – w ramach realizacji prac dokonano wymiany całej 

połaci dachu oraz większości elementów konstrukcyjnych dachu, 

− Hydrofornia Krzywoustego – wymiana zestawu hydroforowego, montaż  

i uruchomienie monitoringu urządzeń, 

− Remont konstrukcji i wymiana połaci dachu budynku obsługi technicznej na 

oczyszczalni ścieków w Gryfinie, 
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− Oczyszczalnia Steklno – remont budynku technicznego, 

− SUW Borzym – remont budynku 

− SUW Dębce – remont budynków. 

� W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gryfino w 2020 r. gmina Gryfino 

pozyskała dla jednostek OSP, na zakup sprzętu i umundurowania oraz na inne cele 

statutowe, dotacje z Komendy Głównej PSP, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, Starostwa Powiatowego w Gryfinie i Funduszu Małych Projektów 

Interreg V A. Łączna suma pozyskanych dotacji wyniosła 370.961,34 zł przy wkładzie 

własnym Gminy w wysokości 61.131,32 zł. 

� W 2020 roku kluczowym zadaniem Gminy było zamontowanie ogniw fotowoltaicznych 

(15 sztuk) o mocy 5,62 kW dla każdej lokalizacji w remizach Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Chwarstnicy, Radziszewie i Sobieradzu. Dzięki pozyskanemu 

dofinansowaniu na montaż paneli, znacznie zmniejszone zostaną opłaty za energię 

elektryczną ponoszone przez Gminę Gryfino. Zadanie związane z montażem instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach remiz OSP realizowane było w ramach programu 

„Remiza” wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. Całkowity koszt zadania wyniósł 90.000,00 zł. Dofinansowanie 

zadania z budżetu Gminy Gryfino wyniosło 9.000,00 zł. Wkład Wojewódzkiego Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to 81.000,00 zł. 

� Gmina Gryfino wraz z Ochotnicza Strażą Pożarną w Radziszewie i partnerem 

niemieckim GesamtschuleTalsand w Schwedt zrealizowała projekt z FUNDUSZU 

MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia 

– Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca 

Terytorialna  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Transgraniczna 

ochrona mieszkańców ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19 /Grenzübergreifender 

Bevölkerungsschutz/ Eindämmung der Corona-Pandemie”. W ramach projektu 

zakupione zostały także profesjonalne urządzenia wraz z wyposażeniem do 

ozonowania pomieszczeń remiz, urzędów, szkół, przedszkoli, żłobka i innych instytucji 

wskazanych przez partnera projektu. Koszty całkowite projektu wyniosły 213.927,34zł,  

z czego dotacja z programu Interreg V A – 181.838,22zł, a udział własny zapewniony 

przez Gminę Gryfino –32.089,12 zł. 

� W 2020 r. Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 5,7 mln zł (100% kosztów) na budowę nowoczesnego, 
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niskoenergetycznego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie (pomiędzy 

ulicami Mazowiecką i Podlaską, na działce gminnej nr 332). 

� W trakcie roku 2020 Gmina Gryfino realizowała liczne akcje o charakterze edukacyjnym 

i profilaktycznym. Głównym ich celem było zwiększenie świadomości potencjalnych 

zagrożeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk, wpływających na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcono akcjom 

adresowanym do dzieci i młodzieży: 

− „Zagrożenia zimowe”, 

− „Bezpieczne Ferie zimowe 2020”, 

− „Bezpieczne wakacje”, 

− „Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− „Hu Hu Ha Nasza Zima Zła w Gminie Gryfino”. 

� Zrealizowano projekt na zakup sprzętów i urządzeń do utrzymania czystości, środków 

czystości, środków ochrony osobistej do szkół, przedszkoli, żłobka i szkoły muzycznej  

w ramach realizacji zadania pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020. Wartość projektu 448.494,50 zł. 

� W trakcie 2020 r. Gmina Gryfino uczestniczyła w konkursie na dofinansowanie 

inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg na zadanie pt. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z,  

tj. ul. Energetyków i ul. T. Kościuszki w Gryfinie”, wniosek opiewał na kwotę 3.577.632,59 

zł i został umieszczony na 22 pozycji na liście zadań powiatowych lub gminnych, 

rekomendowanych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Funduszu. 

 

 

 

 

 



� W ramach pomocy społecznej dla miesz

przeprowadzono następujące działania: 

− osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogły 

specjalistów udzielających wsparcia w Punkcie Doradztwa i Konsultacji działającym 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

− Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zrealizował 5 projektów socjalnych: Dzień 

Kobiet, Dzień Seniora, 

oraz Z daleka od nałogu

− zawarto 2 umowy na świadczenie usług schronienia 

Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi im. Dr

Stowarzyszeniem "Jesień" Nowy 

opiekuńczymi, 

− zawarto również porozumienia o współpracy, w ramach których Ośrodek Pomocy 

Społecznej miał możliwość udzielania pomocy w formie schronienia z:

Instytut Św. Brata Alberta, w Świnoujś

Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie

− Lokalne Centrum Wolontariatu skupiało 20 wolontariuszy. W tym trudnym roku 

wolontariusze włączyli

odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, ponadto wspierali osoby 

starsze i niepełnosprawne. Wolontariuszki włączyły się w realizację działań 

przedświątecznych na rzecz osób starszych, ni

przygotowały stroiki świąteczne. 

− W ramach realizacji usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zaplanowano realizację usługi doradcy zawodowego oraz terapeuty 

środowiskowego oraz działania w ramach Klubu Integracji Społecznej 

w strukturach Ośrodka Pomocy 

pandemii wprowadzone obostrzenia realizacja usług doradcy i terapeuty została 

wstrzymana. 

� Sytuacja epidemiczna wymagała od pracowników Ośrodka dostosowania realizacji 

form pomocowych do warunków epidemicznych. 

musiała przybrać inną formę: 
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ramach pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Gryfino, w roku 2020

przeprowadzono następujące działania:  

soby doświadczające przemocy w rodzinie mogły skorzystać z pomocy 

specjalistów udzielających wsparcia w Punkcie Doradztwa i Konsultacji działającym 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, 

Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zrealizował 5 projektów socjalnych: Dzień 

Kobiet, Dzień Seniora, Świąteczny prezent, Rodzina bliżej na co dzień i w święta 

Z daleka od nałogu, 

zawarto 2 umowy na świadczenie usług schronienia ze Stowarzyszeniem Ludzi 

amotnych Matek z Dziećmi im. Dr Tomasza Judyma Stargard oraz ze 

Stowarzyszeniem "Jesień" Nowy Jasiniec 45 na świadczenie schronienia z usługami 

zawarto również porozumienia o współpracy, w ramach których Ośrodek Pomocy 

Społecznej miał możliwość udzielania pomocy w formie schronienia z:

Instytut Św. Brata Alberta, w Świnoujściu, Stowarzyszeniem MONAR

Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie, Centrum Socjalnym Caritas w Szczecinie

Lokalne Centrum Wolontariatu skupiało 20 wolontariuszy. W tym trudnym roku 

włączyli się do organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet, które 

odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, ponadto wspierali osoby 

starsze i niepełnosprawne. Wolontariuszki włączyły się w realizację działań 

przedświątecznych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych 

przygotowały stroiki świąteczne.  

W ramach realizacji usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zaplanowano realizację usługi doradcy zawodowego oraz terapeuty 

środowiskowego oraz działania w ramach Klubu Integracji Społecznej 

w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Ze względu na okres 

i wprowadzone obostrzenia realizacja usług doradcy i terapeuty została 

wymagała od pracowników Ośrodka dostosowania realizacji 

h do warunków epidemicznych. Praca socjalna w dobie pandemii 

musiała przybrać inną formę:  

 
kańców Gminy Gryfino, w roku 2020 

skorzystać z pomocy 

specjalistów udzielających wsparcia w Punkcie Doradztwa i Konsultacji działającym 

Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zrealizował 5 projektów socjalnych: Dzień 

Rodzina bliżej na co dzień i w święta 

ze Stowarzyszeniem Ludzi 

Tomasza Judyma Stargard oraz ze 

Jasiniec 45 na świadczenie schronienia z usługami 

zawarto również porozumienia o współpracy, w ramach których Ośrodek Pomocy 

Społecznej miał możliwość udzielania pomocy w formie schronienia z: Fundacją - 

ciu, Stowarzyszeniem MONAR-MARKOT, 

Centrum Socjalnym Caritas w Szczecinie, 

Lokalne Centrum Wolontariatu skupiało 20 wolontariuszy. W tym trudnym roku 

się do organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet, które 

odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, ponadto wspierali osoby 

starsze i niepełnosprawne. Wolontariuszki włączyły się w realizację działań 

epełnosprawnych i samotnych oraz 

W ramach realizacji usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zaplanowano realizację usługi doradcy zawodowego oraz terapeuty 

środowiskowego oraz działania w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego 

Ze względu na okres 

i wprowadzone obostrzenia realizacja usług doradcy i terapeuty została 

wymagała od pracowników Ośrodka dostosowania realizacji 

w dobie pandemii 
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− w ramach projektu socjalnego zakupiono książki, które tematycznie były 

dostosowane do problemów danej rodziny oraz do ich możliwości. Zagadnienia 

zawarte w książce był omawiane z asystentem rodziny, który systematycznie 

motywował do czytania oraz przepracowywał dane rozdziały książkowe  

z rodzinami, 

− prowadzono pracę socjalną w celu niwelowania problemów rodzinnych prowadząc 

rozmowy telefoniczne także rozmowy video,  

− w sytuacjach bezwzględnie tego wymagających działania pomocowe podejmowane  

w ramach pracy socjalnej były świadczone w  miejscu zamieszkania osób 

wymagających pomocy, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 

− zapewniono wsparcie specjalistyczne poprzez konsultacje video, 

− rozszerzono wsparcie specjalistyczne zatrudniając psychologa wspomagającego 

zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

� W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w 2020 roku zaprojektowano 

działania w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działania projektowe przewidujące 

kompleksową aktywizację społeczną i zawodową miały odbywać się poprzez spotkania 

z psychologiem (indywidualne i grupowe), warsztaty kompetencji i umiejętności 

społeczno-zawodowych (zajęcia z doradcami zawodowymi, indywidualne i grupowe).  

Z dniem 24.10.2020 r. działalność Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego 

planowano działania reintegracyjne, zostały zawieszone do odwołania w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19. 

� W 2020 roku Gmina kontynuowała realizację następujących programów: 

− Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program 

uchwalany co roku, 

− Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – program uchwalony na lata 2017 - 

2021, 

− Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie – program uchwalony na lata 2016 – 2020. 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zainicjował kampanię społeczną pn. „Dni 

otwartych drzwi”, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. OPS był 

otwarty dla mieszkańców gminy, którzy mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych 

konsultacji ze specjalistami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy  



w rodzinie tj. kuratora zawodowego, członka GKRPA, pracownika socjalnego, 

dzielnicowego, przewodniczącego Zespołu.

� Ośrodek Pomocy Społecznej

pn. ,,Podaj dalej”, mającą na celu rozpowszechnianie wśród społe

informacji o instytucjach świadczących pomoc na tereni

odbyło się również w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

� W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

związanego z COVID-19, uruchomiono akcję pn. „Dzień dobry! Pomagam”. Jest to 

inicjatywa adresowana do osób starszych (65+), jak również osób 

z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo

jednoosobowe, wymagających pomocy 

produktów niezbędnych do życia. Do pomocy w zakupach zaangażowali się 

wolontariusze, z którymi zostały podpisane umowy wolontariacie.

� Włączono się w akcję pn. „Świąteczne

darczyńców oraz Gminy Gryfino, przygotowano 101 wielkanocnych pakietów 

żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Dzięki wolontariuszom paczki trafiły do 

adresatów akcji.  

� W kwietniu uruchomiono akcję szycia maseczek wielorazowych niemedycznych, gdzie 

zaangażowanych było ponad 50 wolontariuszy. Gmina zapewniała materiały do 

maseczek i zajmowała się logistyką, tj. dowozem materiałów, odbiorem gotowych 

maseczek, dzieleniem ich na domostwa. Maseczki trafiły do wszystkich gospodarstw 

domowych na terenie gminy Gryf

były spółdzielnie mieszkaniowe, sołtysi, radni, Ochotnicze Straże Pożarne i Gryfińskie 

Stowarzyszenie Ratownicze. 

 

� W 2020 roku powstało 5 nowych obiektów

Gryfino: 

− Gryfino, ul. 9 maja: siłownia zewnętrzna 

8.118,00 zł, 

− Sobiemyśl: siłownia zewnętrzna 

Wyciąg - 8.617,27 zł, 
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rodzinie tj. kuratora zawodowego, członka GKRPA, pracownika socjalnego, 

dzielnicowego, przewodniczącego Zespołu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie włączył się w lokalną kampanię społeczną 

mającą na celu rozpowszechnianie wśród społe

informacji o instytucjach świadczących pomoc na terenie gminy Gryfino. Działanie to 

odbyło się również w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

19, uruchomiono akcję pn. „Dzień dobry! Pomagam”. Jest to 

inicjatywa adresowana do osób starszych (65+), jak również osób 

z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo

jednoosobowe, wymagających pomocy podczas epidemii koronawirusa w zakupie 

produktów niezbędnych do życia. Do pomocy w zakupach zaangażowali się 

wolontariusze, z którymi zostały podpisane umowy wolontariacie. 

łączono się w akcję pn. „Świąteczne śniadanie wielkanocne” 

ńców oraz Gminy Gryfino, przygotowano 101 wielkanocnych pakietów 

żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Dzięki wolontariuszom paczki trafiły do 

u uruchomiono akcję szycia maseczek wielorazowych niemedycznych, gdzie 

owanych było ponad 50 wolontariuszy. Gmina zapewniała materiały do 

zajmowała się logistyką, tj. dowozem materiałów, odbiorem gotowych 

maseczek, dzieleniem ich na domostwa. Maseczki trafiły do wszystkich gospodarstw 

domowych na terenie gminy Gryfino. W pomoc związaną z dystrybucją zaangażowane 

były spółdzielnie mieszkaniowe, sołtysi, radni, Ochotnicze Straże Pożarne i Gryfińskie 

Stowarzyszenie Ratownicze.  

5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjne na terenie Gminy 

ul. 9 maja: siłownia zewnętrzna – Orbitrek, Biegacz, Wioślarz, Rower 

Sobiemyśl: siłownia zewnętrzna – Orbitrek, Wahadło + twister na słupie, Wioślarz, 

rodzinie tj. kuratora zawodowego, członka GKRPA, pracownika socjalnego, 

włączył się w lokalną kampanię społeczną  

mającą na celu rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej 

e gminy Gryfino. Działanie to 

odbyło się również w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

19, uruchomiono akcję pn. „Dzień dobry! Pomagam”. Jest to 

inicjatywa adresowana do osób starszych (65+), jak również osób  

z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo 

podczas epidemii koronawirusa w zakupie 

produktów niezbędnych do życia. Do pomocy w zakupach zaangażowali się 

śniadanie wielkanocne” - przy wsparciu 

ńców oraz Gminy Gryfino, przygotowano 101 wielkanocnych pakietów 

żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Dzięki wolontariuszom paczki trafiły do 

u uruchomiono akcję szycia maseczek wielorazowych niemedycznych, gdzie 

owanych było ponad 50 wolontariuszy. Gmina zapewniała materiały do 

zajmowała się logistyką, tj. dowozem materiałów, odbiorem gotowych 

maseczek, dzieleniem ich na domostwa. Maseczki trafiły do wszystkich gospodarstw 

ino. W pomoc związaną z dystrybucją zaangażowane 

były spółdzielnie mieszkaniowe, sołtysi, radni, Ochotnicze Straże Pożarne i Gryfińskie 

 
rekreacyjne na terenie Gminy 

Orbitrek, Biegacz, Wioślarz, Rower – 

Orbitrek, Wahadło + twister na słupie, Wioślarz, 
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− Chlebowo: siłownia zewnętrzna – Jeździec, Wyciąg górny na słupie, Twister na słupie, 

Podciąganie nóg na słupie - 7.194,08 zł, 

− Wirów: Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - Huśtawka dwustanowiskowa (siedzisko 

płaskie i kubełkowe), „bocianie gniazdo”, Piaskownica czworokątna – 9.598,92 zł, 

− Gardno: budowa wiaty rekreacyjnej – 25.500 zł. 

� Inwestycje w obiekty o charakterze rekreacyjnym, w szczególności place zabaw, 

realizowane były w roku 2020 także przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Gmina 

Gryfino doposażyła 19 obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym dziewięć placów zabaw 

oraz dwa boiska sportowe. Doposażono obiekty w piętnaście urządzeń siłowni 

zewnętrznej oraz siedemnaście urządzeń zabawowych. Dodatkowo doposażono obiekty 

w nowe ogrodzenia, ławki piłkochwyty, wiaty rekreacyjne oraz maszty flagowe. 

Przeprowadzono również konserwację elementów istniejących na obiektach sportowo-

rekreacyjnych. W ramach doposażenia placów zabaw zrealizowano również 

następujące instalacje: 

− Bartkowo - Wiata rekreacyjna do wypoczynku dla mieszkańców (koszt 15.200,00 zł), 

− Borzym - Siłownia zewnętrzna - Rower wolnostojący (koszt 4.797,00 zł), 

− Chlebowo - Elementy zabawowe - Sześciokąt wielofunkcyjny (elementy do 

podciągania, lina wspinaczkowa itp.), drabinka krzyżakowa (koszt 5.535,00 zł), 

− Chlebowo - Elementy siłowni zewnętrznej -Jeździec wolnostojący, wyciąg górny na 

słupie, twister na słupie, podciąganie nóg na słupie (koszt 7.194,08 zł), 

− Chwarstnica - Element zabawowy - Zestaw trzech wież ze ślizgiem mostkiem 

ruchomym i ścianką wspinaczkową (koszt 18.819,00 zł), 

− Dołgie - Maszty flagowe (koszt 2.000,00 zł), 

− Drzenin - Kontener z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego, piłko 

chwyt zabramkowy (koszt 18.070,61 zł), 

− Krajnik - Elementy siłowni zewnętrznej - Wyciskanie siedząc + wyciąg górny na 

słupie, Twister +wahadło na słupie, Narciarz wolnostojący, Biegacz Wolnostojący, 

Orbitrek Wolnostojący (koszt 11.238,84 zł), 

− Krzypnica - Element siłowni zewnętrznej - Prasa nożna pojedyncza  

(koszt 1.230,00 zł), 

− Nowe Czarnowo - Zagospodarowanie terenu poprzez renowację wiat rekreacyjnych, 

wymianę koszy do koszykówki, ławek, stołów, impregnacji elementów placu zabaw 

(koszt 40.700,00 zł), 

− Radziszewo - Element zabawowy - Huśtawka dwustanowiskowa (siedzisko 

kubełkowe i płaskie) (koszt 2.792,00 zł), 
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− Sobiemyśl - Elementy siłowni zewnętrznej: Orbitrek wolnostojący, Wahadło + twister 

na słupie, Wioślarz, Wyciąg  (koszt 8.617,27 zł), 

− Sobiemyśl - Elementy placu zabaw: Karuzela tarczowa, Tablica Interaktywna Kółko  

i Krzyżyk, Ogrodzenie (koszt 15.087,97 zł), 

− Sobieradz - Elementy placu zabaw: Zestaw trzech wież ze ślizgiem, Huśtawka 

dwustanowiskowa (siedzisko płaskie i kubełkowe)+ bocianie gniazdo, Ogrodzenie 

(koszt 27.861,00 zł), 

− Stare Brynki - Elementy zabawowe: Sześciokąt wielofunkcyjny (elementy do 

podciągania, lina wspinaczkowa itp.), Zestaw czterech wież ze ślizgiem, mostkiem 

ruchomym oraz ścianką wspinaczkową, Huśtawka dwustanowiskowa (siedzisko 

płaskie i kubełkowe), Piaskownica czworokątna (koszt 18.327,00 zł), 

− Steklno - Element placu zabaw: Huśtawka „bocianie gniazdo” oraz wiata rekreacyjna 

do wypoczynku dla mieszkańców (koszt 8.118,00 zł), 

− Wirów - Elementy zabawowe: Huśtawka dwustanowiskowa (siedzisko płaskie  

i kubełkowe) + „bocianie gniazdo”, Piaskownica czworokątna (koszt 9.598,92 zł), 

− Żórawie – Piłkochwyt zabramkowy (koszt 2.583,00 zł), 

− Gryfino ul. Opolska - Elementy zabawowe: Trampolina ziemna do skakania, Karuzela 

Tarczowa (koszt 11.992,50 zł). 

� Biblioteka Publiczna w Gryfinie rozpoczęła współpracę z Urzędem Miasta i Gminy 

Gryfino, przy realizacji serii filmów, przybliżających mieszkańcom historię miasta. 

Pracownik biblioteki występuje w nich w roli narratora, prezentując widzom 

ciekawostki dotyczące różnych zakątków Gryfina. Odcinek majowy, zamieszczony  

w mediach społecznościowych w Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, opowiadał  

o działalności biblioteki oraz przybliżał wszystkim zawód bibliotekarza. Kolejną 

produkcją był filmowy spacer po gryfińskim kościele p.w. Narodzenia NMP. Film 

przygotowany był z okazji Nocy Muzeów. Oprócz tych produkcji, zrealizowane zostały 

jeszcze dwa odcinki, opowiadające o Krzywym Lesie oraz ogólnie o historii Gryfina. 

� Gmina Gryfino złożyła do Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej wniosek o darowiznę 

na rewitalizację obszaru Krzywego Lasu. Projekt zakłada stworzenie rozwiązań 

umożliwiających zwiedzanie Krzywego Lasu przy zapewnieniu ochrony jego naturalnej 

substancji. PGE przyznało Gminie Gryfino na ten cel dotację w wysokości 250 tys. zł 

brutto. Proces inwestycyjny zakończony ma być na jesieni 2022 r. 

� W 2020 r. uruchomiony został proces tworzenia kompleksowej bazy fotograficznej 

gminy Gryfino, obrazujący jej walory krajobrazowe, turystyczne, rekreacyjne  

i historyczne oraz przestrzeń urbanistyczną, komunikacyjną, ekonomiczną  



i inwestycyjną. Baza stanowić ma wizualny obraz naszych czasów dla kolejnych 

pokoleń. 

� W zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną 

przygotowała dokumentację projektową

rowerowych na odcinkach: Gryfino 

w Gardnie. Oprócz przygotowania

wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi do budowy ścieżki decyzjami 

i pozwoleniami administracyjnymi, Gmina Gryfino 

8.046.382,48 zł dofinansowania na ten cel. Fundusze pochodzą z Region

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014

(kwota dofinansowania 5

Lokalnych (kwota dofinansowania 2

realizacji w 2021 r. 

� W ramach udziału Gminy Gryfino w projekcie pn. Partnerska Inicjatywa Miast w 2020

pozyskano dofinansowanie na rewitalizację 5 podwórek na terenie Starego Miasta 

w Gryfinie. Projekt pn. Gryfino Stare Miasto OdNOWA 

lokalnych zostanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014

wynosi 135 tys. zł i stanowi 90% wartości zadania.

 

 

Obszar interwencji: PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW
Do realizacji w 2020 roku zgłoszono 20 wniosków na zadania miejskie, wiejskie oraz małe 

projekty do 15 tys. złotych. 

„miejskie”, 6 projektów „wiejskich” oraz 7 projektów „małych”. Głosowaniu poddano 3

projekty zadań „miejskich” oraz 6 projektów zadań „wiejskich”. Projekty „małe” zostały 
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i inwestycyjną. Baza stanowić ma wizualny obraz naszych czasów dla kolejnych 

W zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną w 2020 r. Gmina Gryfino 

przygotowała dokumentację projektową na potrzeby budowy około 8,5 km ścieżek 

rowerowych na odcinkach: Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa 

Oprócz przygotowania kompleksowej dokumentacji budowlano

wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi do budowy ścieżki decyzjami 

i pozwoleniami administracyjnymi, Gmina Gryfino w roku 2020 pozyskała łącznie 

382,48 zł dofinansowania na ten cel. Fundusze pochodzą z Region

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014

(kwota dofinansowania 5.546.382,48 zł), oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (kwota dofinansowania 2.500.000 zł). Inwestycja zaplanowana jest do 

W ramach udziału Gminy Gryfino w projekcie pn. Partnerska Inicjatywa Miast w 2020

pozyskano dofinansowanie na rewitalizację 5 podwórek na terenie Starego Miasta 

Gryfinie. Projekt pn. Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności 

tanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dofinansowanie projektu 

stanowi 90% wartości zadania. 

PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW 
Do realizacji w 2020 roku zgłoszono 20 wniosków na zadania miejskie, wiejskie oraz małe 

 Pozytywnie zweryfikowano 16 projektów, w tym 3 projekty 

„miejskie”, 6 projektów „wiejskich” oraz 7 projektów „małych”. Głosowaniu poddano 3

projekty zadań „miejskich” oraz 6 projektów zadań „wiejskich”. Projekty „małe” zostały 

i inwestycyjną. Baza stanowić ma wizualny obraz naszych czasów dla kolejnych 

w 2020 r. Gmina Gryfino 

na potrzeby budowy około 8,5 km ścieżek 

Strefa Przemysłowa  

kompleksowej dokumentacji budowlano-

wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi do budowy ścieżki decyzjami  

w roku 2020 pozyskała łącznie 

382,48 zł dofinansowania na ten cel. Fundusze pochodzą z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

000 zł). Inwestycja zaplanowana jest do 

W ramach udziału Gminy Gryfino w projekcie pn. Partnerska Inicjatywa Miast w 2020 r. 

pozyskano dofinansowanie na rewitalizację 5 podwórek na terenie Starego Miasta 

aktywizacja społeczności 

tanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

2020. Dofinansowanie projektu 

 

 

Do realizacji w 2020 roku zgłoszono 20 wniosków na zadania miejskie, wiejskie oraz małe 

Pozytywnie zweryfikowano 16 projektów, w tym 3 projekty 

„miejskie”, 6 projektów „wiejskich” oraz 7 projektów „małych”. Głosowaniu poddano 3 

projekty zadań „miejskich” oraz 6 projektów zadań „wiejskich”. Projekty „małe” zostały 
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zakwalifikowane bez konieczności głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie 

przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.  

Do realizacji w 2020 roku zakwalifikowano 7 następujących projektów: 

1. „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności  

w Bartkowie” – wartość zadania 14.300,00 zł;  

2. „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy” – wartość zadania 14.999,00 zł; 

3. „Doposażenie placu zabaw na „Opolance” w Gryfinie – wartość zadania 14.984,00 zł;  

4. „Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić w Sobiemyślu” – wartość zadania 

15.000,00 zł;  

5. „Bajkowy plac zabaw w Sobiemyślu” – wartość zadania 15.000,00 zł;  

6. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego” 

– wartość zadania 15.000,00 zł;  

7. „Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9. Maja w Gryfinie” – 

wartość zadania 13.100,00 zł.  

� W roku 2020 Gmina realizowała działania finansowane w ramach funduszu sołeckiego. 

Poza wydatkami inwestycyjnymi środki z funduszu sołeckiego przeznaczone były na 

zadania związane z kulturą, organizacją wydarzeń,  doposażeniem świetlic wiejskich, 

działaniami promocyjnymi oraz działaniami związanymi z utrzymaniem czystości na 

terenach gminnych. Na realizację zadań funduszu sołeckiego Gmina przeznaczyła 

łącznie 692.541,94 zł. 

� W 2020 r. Gmina Gryfino zakończyła realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.  

W ramach projektu 300 mieszkańców Gminy Gryfino zostało przeszkolonych z zakresu 

podniesienia kompetencji cyfrowych. Na realizację szkoleń, z których m. in. skorzystało 

100 osób powyżej 65 roku życia oraz 28 osób z niepełnosprawnością, Gmina Gryfino 

pozyskała grant w wysokości 150.000 zł. Projekt został w całości sfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

� W 2020 roku Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zrealizował 5 małych projektów po 

15.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

−  „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy” doposażono obiekt w zestaw trzech wież 

ze ślizgiem, mostkiem ruchomym oraz ścianką wspinaczkową.  

− „Doposażenie placu zabaw na Opolance w Gryfinie” - plac zabaw doposażono  

w trampolinę ziemną do skakania oraz karuzelę tarczową.  



25 

− „Siłownia dla tych co lubią się pocić” - w Sobiemyślu utworzono obiekt sportowo-

rekreacyjny wyposażony w elementy siłowni zewnętrznej: wahadło + twister na 

słupie, wioślarz wolnostojący oraz wyciąg górny na słupie.  

− „Bajkowy plac zabaw w Sobiemyślu” - plac zabaw doposażono w karuzelę tarczową, 

tablicę interaktywną „kółko i krzyżyk” oraz 2 szt. ławek betonowych  

z oparciem. Zakupiono również krzewy ozdobne oraz materiały potrzebne do 

konserwacji elementów placu zabaw.  

− „Aktywnie i zdrowo – siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9 maja w Gryfinie” 

utworzono siłownię zewnętrzną wyposażoną w elementy: Orbitrek, Biegacz, Wioślarz 

oraz Rower. 

� Gmina Gryfino w 2020 r. realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino obejmująca wymianę 

starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno  

w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w latach 2020-2021”. Przedmiotem 

Projektu jest udzielenie 100 grantów mieszkańcom gminy Gryfino na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w zabudowie 

jednorodzinnej, jak i lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, położonych 

na terenie gminu Gryfino, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kwota grantu to 7.500,00 zł. Wartość Projektu to 914.250,00 zł, z czego kwota  

822.750,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 

2020 uruchomiono otwarty nabór zgłoszeń do Projektu. W 2020 roku zawarto 34 

umowy powierzenia grantu. Zrealizowano wszystkie 34 umowy i przekazano kwotę 

255.000,00 zł, z czego kwota 210.000 zł stanowi dofinansowanie RPO, a kwota 45.000,00 

zł środki Gminy Gryfino jako udział własny. Pozostałe umowy powierzenia grantu 

zawierane są w 2021 roku. 

� W gminie realizowany jest Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032”.  W roku 2020 wykonano usługi polegające na 

demontażu, odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu materiałów zawierających 

azbest pochodzących z terenu Gminy Gryfino w następujących ilościach: demontaż 

materiałów zawierających azbest - 499,8 m2 oraz odbiór, transport oraz 

unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest - 34,88 Mg. Całkowita wartość 

brutto wykonanych prac wyniosła 21.690,42 zł. 

� Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. Gmina 

Gryfino udziela dofinansowania na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni 
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ścieków. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na zakup przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi zharmonizowanej normy 

PN-EN 12566-3. Kwotę dofinansowania stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie 

więcej niż 3.500,00 zł. W roku 2020 udzielono 6 dotacji na zakup przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 17.767,50 zł. 

� Kontynuując długoletnie zaangażowanie Gminy Gryfino w realizację zadań z zakresu 

ochrony zwierząt, również na rok 2020 r. Gmina zawarła szereg umów mających służyć 

szeroko pojętej opiece nad zwierzętami dzikimi, właścicielskimi oraz bezdomnymi. 

W ramach wspierania kontroli rozmnażania zwierząt wolnożyjących i zmniejszania 

liczby bezdomnych psów i kotów, prowadzone były akcje sterylizacji zwierząt 

bezdomnych oraz właścicielskich. 

� Gmina za kwotę 2.700,00 zł zleciła wykonanie 6 szt. domków dla wolnożyjących kotów.  

� Od grudnia 2019 r. każde dziecko, które urodzi się w Gryfinie, otrzymuje w Urzędzie 

Stanu Cywilnego upominek – body z logo „Gryfiński SuperMaluch”. Jest to kolejne 

działanie promujące markę „Energia Międzyodrza” i nakierowane na współpracę 

z mieszkańcami. 

� Gmina Gryfino w 2020 r. pozyskała kwotę 20 tys. zł netto z grantu Polskiej sieci 

Elektroenergetycznej pn. "WzMOCnij swoje otoczenie" na postawienie dwóch nośników 

typu citylight na pl. Księcia Barnima I i Nabrzeżu w Gryfinie. Nośniki są zaczątkiem 

outdoorowego systemu informacyjnego, który będzie rozbudowywany w kolejnych 

latach o następne egzemplarze. Nośniki poszerzają możliwość dotarcia z informacjami 

– w tym dotyczącymi pandemii COVID-19 - do mieszkańców Gryfina, zwłaszcza do 

seniorów i osób niekorzystających na co dzień z Internetu. 

� Uruchomiono nową wersję portalu www.gryfino.pl, odwołującą się do najlepszych 

rozwiązań wizualnych w zakresie komunikowania się samorządów za pomocą 

Internetu. Oprócz działów stałych zawartych w kluczowych dla odbiorcy kategoriach 

(samorząd, mieszkańcy, turystyka, kultura, sport, inwestycje), strona zawiera także 

serwis informacyjny, panel z komunikatami oraz kalendarz wydarzeń. Strona w dużym 

stopniu spełnia standard dostępności WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). 

� W 2020 r. w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych Gminy Gryfino  

z otoczeniem uruchomiono następujące bloki tematyczne: Gmina Gryfino w obliczu 

zagrożenia koronawirusem, Dzień Dobry! Pomagam, Nowe opłaty i zasady segregacji 

odpadów komunalnych. 
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Obszar interwencji: NGO 
� W ramach wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, realizowanego w ramach 

otwartych konkursów ofert, Gmina udzieliła wsparcia na 36 zadań na łączną kwotę 

855.750,00 zł. Ponadto, w ramach trybu uproszczonego zlecono realizację 7 zadań 

publicznych na kwotę 42.500,00 zł. Łączna kwota dofinansowanych zadań zleconych 

organizacjom pozarządowym wyniosła 898.250,00 zł. 

� W wyniku kontynuacji zadania publicznego „Prowadzenie świetlic środowiskowych 

(placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym” i zawartej w 2018 r. umowy wieloletniej, 

przekazano dotacje na zadanie z zakresu polityki społecznej w wysokości 80.000 zł. 

� Gmina Gryfino, w ramach wsparcia pozafinansowego - na wniosek organizacji 

pozarządowej - udzielała pomocy w realizacji zadań z różnych sfer pożytku 

publicznego, niejednokrotnie stając się współorganizatorem przedsięwzięć 

inicjowanych przez organizacje. Wsparcie to między innymi dotyczyło: współorganizacji 

wydarzeń, uroczystości, obchodów, objęcia Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy Gryfino działań i wydarzeń prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

udostępniania terenów należących do Gminy Gryfino, udostępniania pomieszczeń 

jednostek organizacyjnych gminy wraz z wyposażeniem oraz wsparcie techniczne 

podczas zajęć, wykładów i uroczystości, użyczania lokali dla organizacji pozarządowych 

oraz przekazywania pucharów, medali, koszulek na organizowane imprezy. 

� W Gryfinie funkcjonuje Gryfińskie Centrum Organizacji Pozarządowych, znajdujące się 

w budynku przy ul. Nadodrzańskiej – lokale, będące siedzibą organizacji, udostępnione 

są bezpłatnie. 

� W 2020 r., według Głównego Urzędu Statystycznego, w sektorze prywatnym 

zarejestrowanych było w Gminie Gryfino 108 organizacji pozarządowych, w tym: 

− spółdzielni – 9 szt., 

− fundacji – 3 szt., 

− stowarzyszeń i organizacji społecznych – 96 szt. 

Według danych Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

i Gminy w Gryfinie liczba mieszkańców Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosiła 29.577 osób, co daje w przeliczeniu 36,51 organizacji na 10 tyś. mieszkańców. 

 



 

Obszar interwencji: INFRASTRUKTURA AGLOMERACYJNA
� Rok 2020 stanął pod znakiem największej inwestycji drogowej, która zmieniła oblicze 

ścisłego centrum miasta tj. budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego 

w Gryfinie. Projekt ten jest częścią dużego przedsięwzięcia pn. Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i powiązany 

z projektem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM).

został zrealizowany w Gryfinie 2020r. objął: budowę centrum przesiadkowego, budowę 

miejsc Bike&Ride, budowę parkingu przy ul. 1 Maja, przebudowę ul. Sprzymierzonych 

i ul. 1 Maja. 

 

Obszar interwencji: 
� Trwają prace prowadzone przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Gryfino, mające na celu pełną 

integrację biletową i taryfową transportu publicznego na terenie całego Obszaru. 

Jednym z elementów zakładanej integracji ma być wdrożenie zunifikowanego systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP).

� W roku 2020 Gmina Gryfino kontynuowała ścisłą wspó

z Województwem Zachodniopomorskim, efektem której było uruchomienie przez 

Marszałka Województwa dodatkowych 5 par połączeń kolejowych na trasie Szczecin 

Główny – Gryfino – Szczecin Główny. Nowe połączenia stanowiły w dalszym ciągu 

pilotaż dla zagęszczenia sieci połączeń kolejowych w ramach projektu Szczecińskiej 

Kolei Metropolitalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. 

� W 2020 r. Gmina obsługiwała 13 autobusowych linii komunikacyjnych o charakterz

użyteczności publicznej o łącznej długości 332
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INFRASTRUKTURA AGLOMERACYJNA 
Rok 2020 stanął pod znakiem największej inwestycji drogowej, która zmieniła oblicze 

ścisłego centrum miasta tj. budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego 

w Gryfinie. Projekt ten jest częścią dużego przedsięwzięcia pn. Zintegrowane Inwestycje 

ne w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i powiązany 

z projektem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM).Zakres inwestycji, który 

został zrealizowany w Gryfinie 2020r. objął: budowę centrum przesiadkowego, budowę 

wę parkingu przy ul. 1 Maja, przebudowę ul. Sprzymierzonych 

KOMUNIKACJA 
Trwają prace prowadzone przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Gryfino, mające na celu pełną 

integrację biletową i taryfową transportu publicznego na terenie całego Obszaru. 

Jednym z elementów zakładanej integracji ma być wdrożenie zunifikowanego systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). 

W roku 2020 Gmina Gryfino kontynuowała ścisłą współpracę komunikacyjną 

Województwem Zachodniopomorskim, efektem której było uruchomienie przez 

Marszałka Województwa dodatkowych 5 par połączeń kolejowych na trasie Szczecin 

Szczecin Główny. Nowe połączenia stanowiły w dalszym ciągu 

taż dla zagęszczenia sieci połączeń kolejowych w ramach projektu Szczecińskiej 

Kolei Metropolitalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

obsługiwała 13 autobusowych linii komunikacyjnych o charakterz

blicznej o łącznej długości 332 km, z czego 3 realizowane były na 
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ścisłego centrum miasta tj. budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego  
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Trwają prace prowadzone przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Gryfino, mające na celu pełną 

integrację biletową i taryfową transportu publicznego na terenie całego Obszaru. 

Jednym z elementów zakładanej integracji ma być wdrożenie zunifikowanego systemu 
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Województwem Zachodniopomorskim, efektem której było uruchomienie przez 

Marszałka Województwa dodatkowych 5 par połączeń kolejowych na trasie Szczecin 

Szczecin Główny. Nowe połączenia stanowiły w dalszym ciągu 

taż dla zagęszczenia sieci połączeń kolejowych w ramach projektu Szczecińskiej 

Kolei Metropolitalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 

obsługiwała 13 autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze 

z czego 3 realizowane były na 



podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin. Operatorem 

systemu komunikacyjnego Gminy Gryfino było Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Szczecinie S

wykonało w ramach obsługi systemu 35.454

1.067.355 wozokilometrów, za łączną kwotę 

 

� W budżecie na rok 2020 

mieszkaniową oraz 15 działek usługowych, na łączną kwotę 

przeprowadzanych przetargów, dokonano zbycia 30

2.990.780 zł. 

� W 2020 r. 177 nowych prze

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino,

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gryfino 

dokonało jej wykreślenia.

(na dzień 19 kwietnia 2021 r. ) na terenie Gminy Gryfino działalność gospodarcza była 

prowadzona przez 3 808 podmiotów, w tym 69 podmiotów w sektorze publicznym 

i 3 716 podmiotów w sektorze prywatnym.

� W roku 2020 Gmina Gryfi

w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego”, finansowanego w ramach 

POWER 2014-2020. Działania w projekcie obejmą w szczególności indywidualne usługi 

doradcze świadczone przez ekspertów przez ca

sieciowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 

włodarze oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się obsługą 

inwestorów, uczestniczyli w cyklu szkoleń usprawniających profesj

inwestora. 

 

 
Sporządziła: 

Karolina Pawlak 
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podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin. Operatorem 

systemu komunikacyjnego Gminy Gryfino było Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. W trakcie całego 2020 r. Przedsiębiorstwo 

nało w ramach obsługi systemu 35.454 kursy autobusowe o łącznym przebiegu 

wozokilometrów, za łączną kwotę 4.503.148,59 zł. 

zaplanowano do sprzedaży łącznie 27 działek pod zabudowę 

działek usługowych, na łączną kwotę 2.800

h przetargów, dokonano zbycia 30 nieruchomości na łączną kwot

nowych przedsiębiorców (osoby fizyczne) zgłosiło rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino,

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gryfino 

dokonało jej wykreślenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. 

(na dzień 19 kwietnia 2021 r. ) na terenie Gminy Gryfino działalność gospodarcza była 

808 podmiotów, w tym 69 podmiotów w sektorze publicznym 

716 podmiotów w sektorze prywatnym. 

W roku 2020 Gmina Gryfino brała udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora 

w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego”, finansowanego w ramach 

2020. Działania w projekcie obejmą w szczególności indywidualne usługi 

doradcze świadczone przez ekspertów przez cały okres trwania projektu oraz 

sieciowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 

włodarze oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się obsługą 

inwestorów, uczestniczyli w cyklu szkoleń usprawniających profesj

podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin. Operatorem 

systemu komunikacyjnego Gminy Gryfino było Przedsiębiorstwo Komunikacji 

r. Przedsiębiorstwo 

kursy autobusowe o łącznym przebiegu 

 

zaplanowano do sprzedaży łącznie 27 działek pod zabudowę 

2.800.000 zł. W wyniku  

nieruchomości na łączną kwotę 

zgłosiło rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino, natomiast 149 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gryfino 

rzędu Statystycznego w 2020 r. 

(na dzień 19 kwietnia 2021 r. ) na terenie Gminy Gryfino działalność gospodarcza była 

808 podmiotów, w tym 69 podmiotów w sektorze publicznym  

udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora  

w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego”, finansowanego w ramach 

2020. Działania w projekcie obejmą w szczególności indywidualne usługi 

ły okres trwania projektu oraz 

sieciowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 

włodarze oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się obsługą 

inwestorów, uczestniczyli w cyklu szkoleń usprawniających profesjonalną obsługę 


