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SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji celów i kierunków strategicznych, określonych  

w „Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku”.  

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. 
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Cel strategiczny 1

Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 

atrakcyjności osiedleńczej gminy

•Kierunki działań (obszar interwencji EDUKACJA):

•optymalizacja sieci przedszkoli i szkół oraz 
zapewnienie wystarczającej drożności systemu 
edukacji przedszkolnej i szkolnej w odpowiedzi na 
następujące zmiany demograficzne (wzrost/spadek 
liczebności dzieci),

•tworzenie nowej i modernizacja istniejącej 
infrastruktury edukacyjnej w celu podniesienia jakości 
kształcenia,

•wzrost jakości usług edukacyjnych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych,

•dywersyfikacja i specjalizacja kierunków kształcenia -
rozwój Szkoły Muzycznej, tworzenie klas sportowych,

•informatyzacja szkół,

•inwestycje w rozwój pracowni dydaktycznych,

•rozwój usług i infrastruktury związanej z terapią osób 
niepełnosprawnych,

•premiowanie nowatorskich kierunków rozwoju,

•rozbudowa bazy i infrastruktury edukacyjno-
opiekuńczej,

•poszerzenie oferty zajęć dla uczniów i nauczycieli.

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój 
infrastruktury oraz 
oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej

•Kierunki działań (obszar interwencji KULTURA):

•tworzenie i modernizacja placówek kulturalnych,

•rozwój i specjalizacja oferty kulturalnej,

•promocja i profesjonalna organizacja imprez 
budujących pozytywny wizerunek gminy,

•rewitalizacja przestrzeni miejskiej pod aktywności 
związane z kulturą,

•zwiększenie dostępności oferty kulturalnej

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój 
infrastruktury oraz 
oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej
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•Kierunki działań (obszar interwencji SPORT 
I  REKREACJA):

•rozwój i specjalizacja oferty zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży,

•rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej,

•promocja i profesjonalna organizacja imprez 
budujących pozytywny wizerunek gminy,

•rewitalizacja przestrzeni miejskiej pod aktywności 
związane ze sportem i rekreacją,

•podjęcie działań na rzecz stworzenia kąpieliska 
miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój 
infrastruktury oraz 
oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej

•Kierunki działań (obszar interwencji GOSPODARKA):

•przygotowanie terenów inwestycyjnych 
odpowiadających potrzebom wszystkich 
zainteresowanych,

•wspieranie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości,

•rozwój bazy hotelowej,

•wspieranie działań realizowanych w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego,

•przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej Gminy 
Gryfino.

Cel operacyjny 1.2.

Rozwój gospodarczy 
w powiązaniu z 

rozwojem 
infrastruktury 
komunalnej

•Kierunki działań (obszar interwencji INFRASTRUKTURA 
KOMUNALNA):

•modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej,

•rozwój sieci szerokopasmowego Internetu,

•budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gryfino 
we współpracy z innymi zarządcami dróg,

•tworzenie warunków dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej,

•rozpoczęcie programu budowy mieszkań 
komunalnych.

•poprawa bezpieczeństwa publicznego, m. in. poprzez 
rozwój monitoringu

Cel operacyjny 1.2.

Rozwój gospodarczy 
w powiązaniu z 

rozwojem 
infrastruktury 
komunalnej
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•Kierunki działań (obszar interwencji POMOC 
SPOŁECZNA):

•utworzenie punktu interwencji kryzysowej oraz 
rozwój sieci wsparcia dla osób doznających przemocy,

•rozwój programów profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz 
przemocy

•utworzenie lokalnej karty "dużej rodziny" i karty 
"seniora",

•wykreowanie pakietu usług dedykowanych osobom w 
wieku senioralnym,

•tworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb 
osób w wieku senioralnym,

•utworzenie i prowadzenie wspomaganych lokali 
mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych,

•rozwój pracy socjalnej poprzez wdrożenie nowych 
narzędzi pomocowych,

•utworzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz 
rozwój indywidualnego programu wyjścia z 
bezdomności,

•rozwój sieci rodzin wspierających,

•rozwój usług społecznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,

•rozwój i specjalizacja kadry pomocy społecznej,

•opracowanie i realizacja projektów socjalnych na 
rzecz mieszkańców.

Cel operacyjny 1.3.

Ukierunkowanie 
pomocy społecznej 

pod potrzeby 
mieszkańców

•Kierunki działań (obszar interwencji TURYSTYKA):

•identyfikacja i kreacja produktów turystycznych 
wykorzystujących specyficzne potencjały Gminy 
Gryfino,

•modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, w 
szczególności wykorzystującej zasoby przyrodnicze 
Międzyodrza i istniejących akwenów wodnych,

•tworzenie atrakcyjnych przestrzeni turystyczno-
rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,

•rozwój i promocja turystyki aktywnej wykorzysującej 
specyficzne potencjały gminy,

•dalszy rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Cel operacyjny 1.4.

Rozwój 
infrastruktury i 

oferty turystycznej
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Cel strategiczny 2

Wzrost współpracy z mieszkańcami

•Kierunki działań (obszar interwencji PARTYCYPACJA 
MIESZKAŃCÓW):

•tworzenie mechanizmów i narzędzi stałych konsultacji 
społecznych,

•poprawa komunikacji z mieszkańcami,

•rozwijanie budżetu obywatelskiego,

•rozwój systemu e-usług publicznych.

Cel operacyjny 2.1.

Zwiększenie 
poziomu 

partycypacji 
mieszkańców w 

zarządzaniu gminą

•Kierunki działań (obszar interwencji NGO):

•wspieranie rozwoju wolontariatu,

•wspieranie organizacji pozarządowych, w szczególności 
w realizacji zadań własnych gminy,

•rozwój infrastruktury dedykowanej NGO,

•rozwój mechanizmów ekonomii społecznej, w tym 
rozwój spółdzielni socjalnych, lokalnych centrów 
integracji społecznych,

•wspieranie i rozwój Gryfińskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych,

•wspieranie rozwoju kapitału społecznego gryfińskich 
organizacji pozarządowych. 

Cel operacyjny 2.2.

Wspieranie rozwoju 
NGO
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Cel strategiczny 3

Rozszerzenie współpracy w ramach aglomeracji 

szczecińskiej

•Kierunki działań (obszar interwencji KOMUNIKACJA):

•integracja transportu publicznego we wszystkich 
aspektach,

•optymalizacja rozkładu jazdy komunikacji publicznej do 
potrzeb mieszkańców,

•wprowadzenie SDIP - systemu dynamicznej informacji 
dla pasażera.

Cel operacyjny 3.1.

Poprawa 
komunikacji oraz 

rozwój 
infrastruktury 

aglomeracyjnej

•Kierunki działań (obszar interwencji INFRASTRUKTURA 
AGLOMERACYJNA):

•tworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych, 
pieszych i wodnych,

•poprawa dostępności terenów rekreacyjnych i 
turystycznych (komunikacja publiczna, infrastruktura 
drogowa, parkingowa, miejsca odpoczynku).

Cel operacyjny 3.1.

Poprawa 
komunikacji oraz 

rozwój 
infrastruktury 

aglomeracyjnej

•Kierunki działań (obszar interwencji GOSPODARKA 
REGIONALNA):

•stworzenie wspólnej oferty inwestycyjnej skierowanej 
do przedsiębiorców,

•współpraca przy lokowaniu inwestycji przedsiębiorstw 
z branż kooperujących ze sobą,

•współpraca w zakresie planowania przestrzennego 
dedykowanego działalności gospodarczej,

•współpraca w ramach inteligentnych specjalizacji 
województwa zachodniopomorskiego.

Cel operacyjny 3.2.

Wzmocnienie 
współpracy 

gospodarczej
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Realizacja celów i kierunków strategicznych w roku 2019 

 

 

 

 

 

Obszar interwencji: EDUKACJA 

 

▪ Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w 

Gryfinie”, zrealizowany przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt 

termomodernizacji obiektu: 4.868.321,32 zł, z czego 3.185.544,32 zł pochodziło ze 

wspomnianego finansowania (projekt wpisujący się jednocześnie w Cel operacyjny 3.1).  

▪ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie. Koszt przeprowadzonych prac: 282.973,72 zł, z czego 

25.986,86 zł stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

▪ Projekt „Inwestujemy w naukę!”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt projektu: 2.805.106,26 zł, z czego kwota 

dofinansowania wyniosła 2.628.706,26 zł. W ramach projektu zakupiono dla wszystkich szkół 

sprzęt komputerowy na łączną wrtość 833.672,29 zł. 

▪ Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski 

jako język obcy”, realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Budżet projektu 

Gminy Gryfino: 176.193,40 EUR, z czego 149.764,39 EUR (85%) stanowią środki z 

dofinansowania. 

Cel strategiczny 1

Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 

osiedleńczej gminy

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój infrastruktury oraz oferty edukacyjnej, kulturalnej 
i sportowo-rekreacyjnej
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▪ Projekt „Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF” realizowany pod patronatem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 

▪ Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – dotacje dla 31 pracodawców. 

 

Działalność szkół: 

 

▪ Wszystkie szkoły w 2019 r., oprócz codziennej działalności edukacyjnej, prowadziły różnego 

rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – koła przedmiotowe, artystyczne, 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, od dwóch lat 

podejmuje współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w ramach projektów „Akademia Młodego 

Ekonomisty” i „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”. 

▪ Szkoła Podstawowa w Żabnicy rozszerza ofertę zajęć dydaktycznych poprzez udział w projekcie 

„Wizyty astronomów w szkołach”. 

 

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” i  „Koło 

wolontariatu”. 

▪ 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 3 w Gryfinie zrealizowała pozalekcyjne zajęcia sportowe w porozumieniu z 

Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. 

▪ W Szkole Podstawowej w Gardnie odbywały się zajęcia w ramach autorskiego Programu 

systemowych rozwiązań na rzecz wspomagania procesu edukacyjnego w dziedzinie nauk 
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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 2 w Gryfinie realizowała program terapeutyczny „Spójrz inaczej na 

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

▪ Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gardnie wzięli udział w debacie „Odpal myślenie, nie wchodź w 

uzależnienie” poświęconej profilaktyce uzależnień oraz debacie „STOP PRZEMOCY – TO BOLI”. 

▪ Szkoła Podstawowa w Żabnicy uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Lekcje z klasą. Jak 

odczytywać emocje?”. 

 

▪ W 2019r. pierwsi absolwenci – 21 uczniów ukończyli edukację w Szkole Muzycznej I stopnia w 

Gryfinie w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, 

perkusji i akordeonu. 

▪ Zdawalność matury w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie kształtowała się na poziomie 

85,2% – wyższym, niż średni wynik w Powiecie Gryfińskim (76,3% – dla absolwentów wszystkich 

typów szkół) i w Województwie Zachodniopomorskim (81,1%).   

 

W celu wspierania pracujących rodziców dzieci w wieku poniżej lat 6 Gmina realizuje zadania 

z 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. Z budżetu Gminy 

Gryfino zwiększono ilość miejsc w Żłobku do 140. 

 

 

Obszar interwencji: KULTURA 

 

▪ Po latach do kalendarium imprez kulturalnych Gryfina powrócił Dzień Energetyka. W roku 2019 

wydarzenie to związane było z obchodami 45-lecia istnienia Elektrowni Dolna Odra, a jego 

organizatorami byli Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. 
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▪ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – w ramach rządowego programu pozyskano 

dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do 

bibliotek szkolnych w Gryfinie za kwotę 35.000 zł. Wkład własny szkół wyniósł 7.000 zł. 

▪ Dofinansowanie na zakup nowego wyposażenia oświetlenia scenicznego dla Gryfińskiego Domu 

Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w 2019 r. wyniosło 39.990,85 zł. 

▪ W 2019 r. Gryfiński Dom Kultury zorganizował blisko 270 wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-

turystycznych, w których wzięło udział około 52,5 tys. uczestników. Wsparcie finansowe od 

sponsorów na organizację wydarzeń oraz otrzymane darowizny to kwota 122.744,71 zł. 

Największe wydarzenia to: 13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, Koncert Premier 

Teatru Tańca EGO VU, Dni Gryfina 2019, Twórcze wakacje 2019, 10. Festiwal Twórczości Ludowej, 

Jesienna Scena Tańca, 10-lecie Festiwalu Małych Form Ruchowych, Mikołajki na pl. ks. Barnima I.  

▪ W 2019 r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie brała udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek”. W ramach programu zakupiono 902 woluminy z dotacji 

celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

▪ W roku 2019 Biblioteka Publiczna w Gryfinie organizowała liczne przedsięwzięcia informacyjne i 

edukacyjne związane z czytelnictwem oraz kulturą regionalną. Należały do nich m.in. Program 

„Patriotyzm Jutra 2019”, Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”, Udział Filii Bibliotecznej w 

Pniewie w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gryfińska Noc Świętojańska, Narodowe 

Czytanie, X Gryfińskie Dyktando, Noc bibliotek. 

▪ 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 2019 r. zorganizował: V Festiwal Baltic 

Neopolis Orchestra ”Akademia Vivaldiego” oraz projekt „Na okrągło Orkiestra”, Galę Laureatów, 

Gryfiński Jarmark Wielkanocny, Orszak Trzech Króli, Dożynki Archidiecezjalne, Galę Sportu i 

Gryfiński Dzień Dziecka. 

 

 

 

Obszar interwencji: SPORT i REKREACJA 

 

▪ Rozpoczęcie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie. To pierwsza od wielu lat tak duża 

inwestycja w obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjno-widowiskowym. Rozpoczęta inwestycja 

obejmuje realizację nowego obiektu wraz z łącznikiem integrującym go z budynkiem Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Łączna wartość inwestycji to 13.676.760,00 zł, z czego 

2.500.000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. 

▪ W ramach dbania o zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej wykonano 

podjazd dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie. Łączna wartość inwestycji 

wyniosła 60.690,00 zł i w całości pokryta została z budżetu Gminy.  

▪ W roku 2019 na terenie Gminy zorganizowano 351 wydarzeń sportowych, w których udział 

wzięło niemal 23 tys. osób. W stosunku to roku 2018 liczba uczestników wzrosła o około 15%. 

▪ Z form rekreacji indywidualnej i zbiorowej zapewnianych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Gryfinie skorzystało w 2019 około 18 tys. osób, czyli o około 20% więcej niż w roku 2018. 

▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zorganizował łącznie 4 rajdy kajakowe po „Międzyodrzu”, 

w których uczestniczyło 172 turystów – o 1 rajd i 44 turystów więcej, niż w roku 2018.  

 

 

 

Obszar interwencji: GOSPODARKA 

 

W roku 2019 w zakresie ładu przestrzennego realizowane były działania ukierunkowane na 

przygotowanie terenów inwestycyjnych odpowiadających potrzebom wszystkich zainteresowanych, 

współpracę w zakresie planowania przestrzennego dedykowanego działalności gospodarczej oraz 

rozwój branży hotelarskiej. Efektem tych działań stało się uchwalenie: 

▪ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna 

Odra (Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 r.). Przedmiotem 

planu jest przeznaczenie terenów m.in. pod zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych, pod 

obiekty techniczno-produkcyjne, składy i magazyny, pod obiekty urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej – elektroenergetyki. 

▪ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino – miejscowość Gardno 

(Uchwała Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r.). Przedmiotem 

planu jest przeznaczenie terenów m.in. pod zabudowę usługową, w tym zabudowę hotelową. 

▪ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino 

(Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2019 r.). Przedmiotem planu 

Cel operacyjny 1.2.

Rozwój  gospodarczy w powiązaniu z rozwojem infrastruktury
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jest przeznaczenie terenów m.in. pod zabudowę usługową i zabudowę usług turystycznych 

(pensjonatowo - hotelarskich). 

 

W 2019 r. Gmina realizowała również cel, jakim jest tworzenie warunków dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. W drodze do jego realizacji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ustalił 

na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. warunki zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 

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. 

 

▪ W ramach działań dotyczących rozwoju dróg położonych na terenie Gminy zrealizowano: 

− przebudowę ul. Aleksandra Fredry oraz ul. Czesława Miłosza w Gryfinie. Łączny koszt 

inwestycji wyniósł 2.207.402,67 zł, 

− przebudowę drogi gminnej 41000Z (ul. Sportowa, ul. Akacjowa) w Daleszewie. Łączny koszt 

inwestycji wyniósł 950.447,30 zł.  

▪ W 2019 r. kontynuowano również rozpoczętą w 2018 r. przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, 

tj. ul. Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada w Gryfinie. Zadanie to realizowane było w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość całej inwestycji wyniosła 4.021.413,50 zł, z czego 

1.884.915,00 zł zostało dofinansowane ze wspomnianego Programu.  

▪ W ramach współpracy z zarządcami dróg na terenie Gminy, w porozumieniu z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przygotowano w 2019 r. dokumentację projektową, dzięki 

której w 2020 r. powstanie chodnik łączący miasto Gryfino z miejscowością Czepino wzdłuż dogi 

krajowej nr 31. Roboty budowane będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

▪ W odniesieniu do rozwoju infrastruktury komunalnej położonej na terenie Gminy Gryfino 

zrealizowano inwestycję, której celem była poprawa efektywności energetycznej 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie poprzez jego głęboką, 

kompleksową termomodernizację. Łączny koszt projektu wyniósł  1.209.697,03 zł, z czego 
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943.896,27 zł stanowiło współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

▪ W 2019 r. Gmina Gryfino zrealizowała za łączną kwotę 198.048,12 zł inwestycje polegające na 

budowie instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych, opracowała 

dokumentacje projektowe wewnętrznych instalacji grzewczych, audyty energetyczne, a także 

przeprowadziła inne prace polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej, likwidacji 

wysokoemisyjnych kotłów grzewczych i wprowadzeniu ekologicznych form ogrzewania. 

▪ W 2019 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., w której Gmina Gryfino posiada 100% 

udziałów, zrealizowało następujące zadania: 

− budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gryfino w rejonie ul. Flisaczej, 

− modernizacja systemu zasilania w wodę surową stacji uzdatniania wody na ujęciach Tywa 

oraz Krzypnica, 

− modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Dębce, 

− przygotowanie dokumentacji geologicznej na budowę dwóch nowych studni głębinowych na 

ujęciu wody Krzypnica, 

− wymiana zasuw sekcyjnych oraz przyłączeniowych na sieci wodociągowej w rejonie ul. 

Jaśminowej w Żórawkach, 

− remont konstrukcji metalowych podestów zewnętrznych i schodów na oczyszczalni ścieków 

w Gryfinie. 

▪ W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gryfino w 2019 r. pozyskano dotacje na 

sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną sumę 1.063.048,60 zł, w tym 302.908,60 to 

wkład własny Gminy Gryfino.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu wzbogaciła się o średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Eurocargo FF150EW. Nabycie nowego 

samochodu było możliwe dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie (380.000 zł), Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  

(165.000 zł), Gminy Gryfino (215.000 zł) oraz OSP Wełtyń (140 zł). Łączny koszt zakupu pojazdu 

wyniósł 760.140 zł.  

▪ W trakcie roku 2019 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: 

− „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”, 

− „Bezpieczna droga do przedszkola”, 
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− „Bezpieczna droga do szkoły”, 

− „Kontakt z osobą obcą”, 

− „ Kierowco bezpiecznie przewoź Janka i Olę w foteliku w zapiętych pasach”, 

− „Świeć przykładem”, 

− akcje upowszechniające wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, 

− inne przedsięwzięcia dot. m.in. bezpieczeństwa na drogach oraz zagrożeń w zimie. 

▪ W celu poprawy bezpieczeństwa istniejących obiektów użyteczności publicznej wykonano 

przyłącze elektroenergetyczne do wiaty na terenie Górki Miłości, wybudowano oświetlenie 

parkowe i zainstalowano monitoring wizyjny na Placu Spotkań. 

 

 

 

▪ W 2019 r. utworzono 2 mieszkania chronione wspierane, które powiększyły ofertę usług 

społecznych dla osób niepełnosprawnych w Gminie Gryfino. Podpisana została również umowa z 

Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania. Dzięki uzyskanemu 

dofinansowaniu przeprowadzono prace remontowe i wykończeniowe w lokalu przy ul. 

Szczecińskiej 2 w Gryfinie. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać jednocześnie 6 

niepełnosprawnych osób, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

  

Ponadto w ramach rozwoju pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Gryfino, w roku 2019 

przeprowadzono następujące działania:  

▪ rozdzielenie pracy socjalnej i usług społecznych od postępowania administracyjnego w ramach 

pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, 

▪ utworzenie Działu Pomocy Społecznej, 

▪ realizacja Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na 

leki przez niepełnosprawnych lub chorych przewlekle mieszkańców Gminy Gryfino, znajdujących  

się w trudnej sytuacji życiowej, 

▪ realizacja Programu Ministerialnego „Opieka wytchnieniowa”, 

▪ przeprowadzono treningi usamodzielniające w ramach mieszkania treningowego, realizowane 

przez trenerów, pracownika socjalnego i opiekuna, 

▪ prowadzono działalność w ramach Centrum Aktywności Lokalnej i Klubu Integracji Społecznej, 

Cel operacyjny 1.3.

Ukierunkowanie pomocy społecznej pod potrzeby mieszkańców
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▪ prowadzono usługi doradcy zawodowego i terapeuty środowiskowego, 

▪ zakupiono usługi schronienia dla bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Jesień w Nowym Jasieńcu, 

▪ zrealizowano projekty socjalne, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

▪ prowadzono Działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu. 

 

 

 

▪ Przeprowadzono modernizację Skateparku zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

Działanie to zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przewidzianego na 2019 

rok. W ramach inwestycji powstało 9 nowych urządzeń przeznaczonych do jazdy na 

deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX – rampa wolnostojąca, Quarter Pipe o 

szerokości 480 cm, Quarter Pipe o szerokości 360 cm, Quarter, Comping Ramp, Spine Ramp, Fun 

Box, Grind Box i Olly Box. Łączna wartość inwestycji wyniosła 437.872,10 zł.  

▪ Inwestycje w obiekty o charakterze rekreacyjnym, w szczególności place zabaw, realizowane były 

w roku 2019 także przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. W ramach tych działań 

doposażano istniejące obiekty oraz zbudowano nowy plac zabaw w Gryfinie przy ul. Opolskiej, na 

którym zlokalizowano zestaw dwóch wież ze ślizgawką. Teren nowego placu zabaw został 

ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną dla użytkowników nawierzchnię. Koszt 

wzmiankowanego placu zabaw wyniósł 32.953,03 zł. W ramach doposażenia placów zabaw 

zrealizowano również następujące instalacje: 

− Bartkowo (dz. nr 106/1) – streetworkout (koszt 1.845,00 zł), 

− Chlebowo (dz. nr 59/2) – huśtawka łańcuchowa podwójna z siedziskiem płaskim 

i kubełkowym (koszt 1.968,00 zł), wiata rekreacyjna (koszt 12.054,00 zł), 

− Chwarstnica (dz. nr 126) – ogrodzenie (koszt 10.000,00 zł), 

− Dołgie (dz. nr 19) – zestaw dwóch wież ze ślizgiem, huśtawką dwustanowiskową z siedziskiem 

płaskim i kubełkowym, piaskownica czworokątna (koszt 10.282,80 zł), 

− Dołgie (dz. nr 34/74) – miejsce na ognisko (koszt 3.000,00 zł), 

− Drzenin (dz. nr 29/57) – dwa piłkochwyty (koszt 7.634,52 zł), 

− Nowe Czarnowo (dz. nr 125/1) – wiata rekreacyjna (koszt 6.800,00 zł), 

− Parsówek (dz. nr 9/5) – ogrodzenie (koszt 3.200,00 zł), 

Cel operacyjny 1.4.

Rozwój  infrastruktury i oferty turystycznej
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− Radziszewo (dz. nr 154/1) – zestaw dwóch wież (koszt 9.000,00 zł), 

− Sobiemyśl (dz. nr 16/80) – ogrodzenie (koszt 2.998,13 zł), 

− Sobiemyśl (dz. nr 17/100) – zestaw trzech wież (koszt 9.000,00 zł), 

− Sobieradz (dz. nr 281) – wiata rekreacyjna (koszt 18.000,00 zł), 

− Stare Brynki (dz. nr 12/1) – element siłowni zewnętrznej – prasa nożna (koszt 738,00 zł), 

− Steklinko (dz. nr 17/3) – ogrodzenie (koszt 3.707,75 zł), 

− Steklno (dz. nr 70) – zestaw trzech wież ze ślizgiem (koszt 10.000,00 zł), 

− Wirów (dz. nr 60/1) – wiata rekreacyjna (koszt 6.652,00 zł), 

− Wirów (dz. nr 17/13) – streetworkout (koszt 5.000,00 zł), 

− Wełtyń (dz. nr 385/1) – piłkochwyt (koszt 4.998,82 zł), 

− Żórawie (dz. nr 244/3) – piłkochwyt (koszt 3.787,48 zł), 

− Żabnica (dz. nr 126) – równoważnia na sprężynie (koszt 1.722,00 zł). 

▪ Wysokość nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w Centrum Wodnym „Laguna” w 2019 r. 

wyniosła 127.146,48 zł – były to wydatki ze środków własnych zakładu budżetowego, 

przeznaczone na modernizację systemu ESOK (Elektroniczny Sysłem Obsługi Klienta), 

modernizację TV przemysłowej i systemu nagłośnienia oraz zakup serwera z oprogramowaniem. 

▪ Celem poprawy jakości turystyki i rekreacji, w tym aktywności związanych z wędkarstwem, 

Gmina Gryfino podpisała porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim. W ramach tej 

współpracy Związek przeprowadził akcję zarybiania jeziora w Steklnie. Jesienią roku 2019 

wypuszczono do wody łącznie 150 kg karpia (kroczka). Polski Związek Wędkarski planuje dalsze 

działania, które prowadzić będą również do zróżnicowania fauny jeziora Steklno. 

 

 

 

 

 

Obszar interwencji: PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny 2

Wzrost współpracy z mieszkańcami

Cel operacyjny 2.1.

Zwiększenie poziomu partcypacji mieszkańców w zarządzniu gminą
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▪ W głosowaniu na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wzięło udział 3.088 osób. 

W głosowaniu oddano łącznie 5.367 głosów, z czego 337 zostało uznane za nieważne. 1.296 

głosów oddano na Skatepark, 1.041 na budowę wybiegu dla psów w Parku Miejskim w Gryfinie, 

613 na strefę aktywności sąsiedzkiej. W zakresie zadań wiejskich 1.534 głosy oddano na 

doświetlenie miejscowości Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie, a 546 głosów na 

budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl. Do 

realizacji zakwalifikowano następujące zadania: 

− „Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie” (łączny koszt 

projektu: 437.872,10 zł),  

− „Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie” 

(łączny koszt projektu: 237.926,92 zł). 

W roku 2019 łączne wydatki z tytułu realizacji Budżetu Obywatelskiego wyniosły 675.799,02 zł, 

co stanowiło 0,4% łącznych wydatków Gminy. 

▪ W roku 2019 Gmina realizowała działania finansowane w ramach funduszu sołeckiego. Poza 

wydatkami inwestycyjnymi środki z funduszu sołeckiego przeznaczone były na zadania związane z 

kulturą, organizacją wydarzeń, festynów, imprez, doposażeniem świetlic wiejskich, działaniami 

promocyjnymi oraz działaniami związanymi z utrzymaniem czystości na terenach gminnych. Na 

realizację zadań funduszu sołeckiego Gmina przeznaczyła łącznie 719.282,90 zł. 

▪ Gmina Gryfino pozyskała dofinansowanie na realizację szkoleń dla mieszkańców Gminy z zakresu 

podniesienia kompetencji cyfrowych. W ramach pozyskanego grantu w wysokości 150.000 zł na 

terenie Gminy Gryfino zorganizowanych zostało 25 szkoleń dla 300 osób w wieku powyżej 25 lat. 

Szkolenia były całkowicie bezpłatne i obejmowały 7 obszarów tematycznych. 

▪ Realizując cele ochrony środowiska Gmina Gryfino podjęła działania związane z ochroną 

powietrza, przyjmując program udzielania dotacji celowych na wymianę wysokoemisyjnych 

kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne kotły, spełniające normy środowiskowe. Ponadto w 

przedmiocie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach dotacji celowych, dofinansowaniu podlega 

również zakup przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach prowadzonego działania w 

minionym roku przyznano dotacje celowe na 22 wnioski, opiewające na łączną kwotę 70.802,04 

zł. 

▪ W roku 2019 Gmina Gryfino wraz z Nadleśnictwem Gryfino przeprowadziła akcję „Jedno dziecko 

– jedno drzewo”. Łącznie w ramach akcji zasadzono 55 drzew – 30 dębów dla chłopców i 25 lip 

dla dziewcząt. Każde z drzew zostało opatrzone pamiątkową tabliczką z imieniem dziecka oraz 

datą urodzenia. 
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▪ Kontynuując długoletnie zaangażowanie Gminy Gryfino w realizację zadań z zakresu ochrony 

zwierząt, również na rok 2019 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. 

▪ 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. 

 

Obszar interwencji: NGO 

 

▪ W ramach tworzenia Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Gmina Gryfino 

zmodernizowała w 2019 r. układ pomieszczeń w części piwnicznej budynku przy ul. 

Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Powstały tam sale wystawowe z ruchomymi ściankami 

ekspozycyjnymi. Wymieniono instalację elektryczną, alarmową oraz c.o. Docelowo sala 

wystawowa planowana jest dla Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. 

▪ W ramach wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, realizowanego w ramach otwartych 

konkursów ofert, Gmina udzieliła wsparcia  na 36 zadań na łączną kwotę 1.080.900,00 zł. 

Ponadto, w ramach trybu uproszczonego zlecono realizację 11 zadań publicznych na kwotę 

53.373,00 zł. Łączna kwota dofinansowanych zadań zleconych organizacjom pozarządowym 

wyniosła 1.134.273,00 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. 

▪ W ramach wsparcia pozafinansowego, na wniosek organizacji pozarządowych, Gmina Gryfino 

udzielała pomocy w realizacji zadań z różnych sfer pożytku publicznego, niejednokrotnie stając 

się współorganizatorem przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje. Wsparcie to dotyczyło 

m.in. współorganizacji wydarzeń, uroczystości i obchodów poprzez zapewnienie usług 

cateringowych, transportowych, jak również przeszywania materiałów niezbędnych podczas 

przedsięwzięcia, udostępniania pomieszczeń jednostek organizacyjnych Gminy wraz z 

wyposażeniem oraz wsparcia technicznego podczas zajęć, wykładów i uroczystości, 

udostępniania gminnych obiektów rekreacyjnych, sportowych i sprzętu, wypożyczania sprzętu 
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wystawienniczego, drukowania materiałów informacyjnych, wsparcia medialnego, czy 

przekazywania materiałów promocyjnych oraz fundowania pucharów i medali.   

▪ W Gryfinie funkcjonuje Gryfińskie Centrum Organizacji Pozarządowych, znajdujące się w budynku 

przy ul. Nadodrzańskiej – lokale, będące siedzibą organizacji, udostępnione są bezpłatnie. 

▪ W 2019 r., według Głównego Urzędu Statystycznego, zarejestrowanych było w Gminie Gryfino 

115 organizacji pozarządowych, w tym: 

− stowarzyszeń zwykłych – 14, 

− stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS – 50, 

− oddziałów terenowych stowarzyszeń – 18, 

− innych organizacji – 5, 

− stowarzyszeń kultury fizycznej – 16, 

− uczniowskich klubów sportowych – 9, 

− fundacji – 3. 

Według danych Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w 

Gryfinie liczba mieszkańców Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 29.919 osób, co 

daje w przeliczeniu 38,44 organizacji na 10 tyś. mieszkańców. 

 

 

 

 

 

Obszar interwencji: INFRASTRUKTURA AGLOMERACYJNA 

 

▪ W ramach celu przewidziano działania ukierunkowane na poprawę dostępności terenów 

rekreacyjnych i turystycznych. Inwestycja odpowiadająca tym potrzebom została zrealizowana w 

2019 r. poprzez przebudowę drogi gminnej – ul. Kolejowa w Gryfinie – o długości 290 m. W 

ramach zadania planowana jest również przebudowa pozostałego odcinka ul. Kolejowej o 

Cel strategiczny 3

Rozszerzenie współpracy w ramach aglomeracji 

szczecińskiej

Cel operacyjny 3.1.

Poprawa komunikacji i rozwój infrastruktury aglomeracyjnej
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długości 510 m (realizacja w 2020 r.). Inwestycja jest realizowana w ramach przebudowy dróg 

lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T, a jednocześnie jest jednym z 

elementów budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie, powiązanej z budową 

Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycja ta integruje zatem kilka realizowanych na terenie 

Gminy projektów. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020). W ramach Funduszu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 611.168,82 zł, 

a łączna wartość inwestycji wynosi 1.653.414,00 zł. Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji. 

 

Obszar interwencji: 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 2019 Gmina Gryfino kontynuowała ścisłą współpracę komunikacyjną z Województwem 

Zachodniopomorskim, efektem której było uruchomienie przez Marszałka Województwa 

dodatkowych 5 par połączeń kolejowych na trasie Szczecin Główny – Gryfino – Szczecin Główny. 

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 2019 r. Gmina obsługiwała 13 autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej o łącznej długości 294 km, z czego 3  realizowane były na 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 2019 r. Przedsiębiorstwo wykonało w ramach obsługi systemu 38.322 kursy autobusowe o 

łącznym przebiegu 1.115.738 wozokilometrów, za łączną kwotę 4.321.828,42 zł. 

▪ Dostrzegając potrzebę przebudowy gminnego systemu publicznego transportu zbiorowego, 

Gmina zleciła w 2019 r. przeprowadzenie jego analizy oraz opracowanie zasad i zakresu jego 

optymalizacji, wraz z projektami nowych rozkładów jazdy. 
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▪ W budżecie na rok 2019 zaplanowano do sprzedaży łącznie 27 działek pod zabudowę 

mieszkaniową (w tym 2 działki pod zabudowę wielorodzinną) oraz 9 działek usługowych, na 

łączną kwotę  4.050.000 zł. W wyniku  przeprowadzanych przetargów, dokonano zbycia 24 

nieruchomości na łączną kwotę 2.838.200 zł. 

▪ W 2019 r. 128 nowych przedsiębiorców zgłosiło rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie Gminy Gryfino, natomiast 112 przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Gryfino dokonało jej wykreślenia. Zgodnie z danymi 

zawartym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień 28 lutego 

2020 r.  na terenie Gminy Gryfino aktywnie prowadziło działalność gospodarczą 2.241 osób. 

▪ W roku 2019 Gmina Gryfino przystąpiła do projektu „Standardy obsługi inwestora 

w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego”, finansowanego w ramach POWER 2014-

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, zostaną zaproszeni do skorzystania z cyklu 

szkoleń usprawniających profesjonalną obsługę inwestora. 

 

 

Sporządziła: 

Justyna Siwek-Matura 

 

Cel operacyjny 3.2.

Wzmocnienie współpracy gospodarczej


