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Podział obszarów odpowiedzialności za realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku 
pomiędzy struktury organizacyjne Gminy Gryfino. 

 

Cel strategiczny 1: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej gminy 

Cel operacyjny  Obszar 
interwencji Kierunek działań 

komórki/ 
jednostki/spółki 
odpowiedzialne 

Wskaźniki pomiaru  

Cel operacyjny 1.1. 
Rozwój infrastruktury 

oraz oferty 
edukacyjnej, 
kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej 

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) 

BWS 

1. Liczba utworzonych/ 
zmodernizowanych 

przestrzeni publicznych 
(w tym terenów zieleni, 

parków, skwerów, 
placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych etc.) 
2. Odsetek dzieci 

objętych opieką w 
żłobkach  

3. Odsetek dzieci w 
wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

4. Liczba uczestników 
imprez masowych 

ogółem (artystyczno-
rozrywkowych, 
sportowych i 

interdyscyplinarnych) 
[tys. os.]  

5. Liczba rodzin w 
systemie lokalnej „karty 

dużej rodziny”  
6. Liczba seniorów w 

systemie lokalnej „karty 
seniora” 

7. Zdawalność 
egzaminów maturalnych 

tworzenie nowej i 
modernizacja istniejącej 

infrastruktury 
edukacyjnej w celu 

podniesienia jakości 
kształcenia 

BMI 

wzrost jakości usług 
edukacyjnych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych 

BMI/BWS 

dywersyfikacja i 
specjalizacja kierunków 

kształcenia - rozwój 
Szkoły Muzycznej, 

tworzenie klas 
sportowych 

BWS/BMI/jednostki 
organizacyjne (szkoły) 

informatyzacja szkół BWS/jednostki 
organizacyjne (szkoły) 

inwestycje w rozwój 
pracowni dydaktycznych 

BWS/jednostki 
organizacyjne (szkoły) 

rozwój usług i 
infrastruktury związanej z 

terapią osób 
niepełnosprawnych 

BWS/BMI/jednostki 
organizacyjne (szkoły) 

premiowanie 
nowatorskich kierunków 

rozwoju 
BWS 

rozbudowa bazy i 
infrastruktury 

edukacyjno-opiekuńczej 
BMI 

poszerzenie oferty zajęć 
dla uczniów i nauczycieli 

BWS/jednostki 
organizacyjne (szkoły) 



Cel operacyjny 1.1. 
Rozwój infrastruktury 

oraz oferty 
edukacyjnej, 
kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej 

Obszar interwencji 
KULTURA 

tworzenie i modernizacja 
placówek kulturalnych BMI 

rozwój i specjalizacja 
oferty kulturalnej GDK/Biblioteka 

promocja i profesjonalna 
organizacja imprez 

budujących pozytywny 
wizerunek gminy 

BWS/ jednostki 
organizacyjne/ BRP 

rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej pod aktywności 

związane z kulturą 
BMI 

zwiększenie dostępności 
oferty kulturalnej 

BWS/ jednostki 
organizacyjne/BRP 

Cel operacyjny 1.1. 
Rozwój infrastruktury 

oraz oferty 
edukacyjnej, 
kulturalnej i 
sportowo-

rekreacyjnej 

Obszar interwencji 
SPORT i 

REKREACJA 

rozwój i specjalizacja 
oferty zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży 

OSiR/BWS 

rozwój i modernizacja 
infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 
BMI 

promocja i profesjonalna 
organizacja imprez 

budujących pozytywny 
wizerunek gminy 

BWS/ jednostki 
organizacyjne/BRP 

rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej pod aktywności 

związane ze sportem i 
rekreacją 

BMI 

podjęcie działań na rzecz 
stworzenia kąpieliska 

miejskiego nad Jeziorem 
Wełtyńskim 

BMI/BMP 

Cel operacyjny 1.2. 
Rozwój gospodarczy 

w powiązaniu z 
rozwojem 

infrastruktury 
komunalnej 

Obszar interwencji 
GOSOPODARKA 

przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

odpowiadających 
potrzebom wszystkich 

zainteresowanych 

BMP/BWG/BMI 1. Budynki mieszkalne 
podłączone do 
kanalizacji w % ogółu 
budynków mieszkalnych 
2. Budynki mieszkalne 
podłączone do sieci 
gazowej w % ogółu 
budynków mieszkalnych 
3. Liczba nowych 
mieszkań powstałych w 
budownictwie 
wielorodzinnym 
4. Liczba nowych 
mieszkań komunalnych 
5. Liczba mieszkańców 
Gminy 
6. Odsetek ludności w 
wieku produkcyjnym w 
ogóle ludności 

wspieranie mechanizmów 
rozwoju 

przedsiębiorczości 
BWG/BMI 

rozwój bazy hotelowej BMP/ BWG 

wspieranie działań 
realizowanych w ramach 
partnerstwa publiczno-

prywatnego 

BMI 

przygotowanie i promocja 
oferty inwestycyjnej 

Gminy Gryfino 
BMI/BWG/BRP 



Cel operacyjny 1.2. 
Rozwój gospodarczy 

w powiązaniu z 
rozwojem 

infrastruktury 
komunalnej 

Obszar interwencji 
INFRASTRUKTURA 

KOMUNALNA 

modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej 
BMI/PUK Sp. z o.o. 

rozwój sieci 
szerokopasmowego 

Internetu 
BMI 

budowa i modernizacja 
dróg na terenie Gminy 

Gryfino we współpracy z 
innymi zarządcami dróg 

BMI 

tworzenie warunków dla 
rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

BMP/BWG/GTBS 

rozpoczęcie programu 
budowy mieszkań 

komunalnych 
BMI 

poprawa bezpieczeństwa 
publicznego, m. in. 

poprzez rozwój 
monitoringu 

BMI/Straż Miejska/BZK 

Cel operacyjny 
1.3.Ukierunkowanie 
pomocy społecznej 

pod potrzeby 
mieszkańców 

Obszar interwencji 
POMOC 

SPOŁECZNA 

utworzenie punktu 
interwencji kryzysowej 

oraz rozwój sieci wsparcia 
dla osób doznających 

przemocy 

OPS 

1. Liczba miejsc w 
placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej 
2. Liczba osób 

korzystająca z zasiłków 
pomocy społecznej w 

formie pieniężnej 

rozwój programów 
profilaktycznych w 

zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii 

oraz przemocy 

OPS 

utworzenie lokalnej karty 
"dużej rodziny" i karty 

"seniora" 
BWS 

wykreowanie pakietu 
usług dedykowanych 

osobom w wieku 
senioralnym 

BWS/Senior+ 

tworzenie infrastruktury 
dostosowanej do potrzeb 
osób w wieku senioralnym 

BMI 

utworzenie i prowadzenie 
wspomaganych lokali 

mieszkaniowych dla osób 
niepełnosprawnych 

OPS 

rozwój pracy socjalnej 
poprzez wdrożenie 
nowych narzędzi 

pomocowych 

OPS 

utworzenie schroniska dla 
osób bezdomnych oraz 
rozwój indywidualnego 

programu wyjścia z 
bezdomności 

OPS/BMI 

rozwój sieci rodzin 
wspierających 

OPS 

rozwój usług społecznych 
dla grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
OPS 

rozwój i specjalizacja 
kadry pomocy społecznej 

OPS 

opracowanie i realizacja 
projektów socjalnych na 

rzecz mieszkańców 
OPS 



Cel operacyjny 1.4. 
Rozwój infrastruktury 
i oferty turystycznej 

Obszar interwencji 
TURYSTYKA 

identyfikacja i kreacja 
produktów turystycznych 

wykorzystujących 
specyficzne potencjały 

Gminy Gryfino 

OSiR/BRP 

1. Liczba noclegów 
udzielonych turystom w 

Gminie Gryfino 
2. Liczba produktów 

turystycznych 

modernizacja i rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, w 
szczególności 

wykorzystującej zasoby 
przyrodnicze Międzyodrza 

i istniejących akwenów 
wodnych 

OSiR/BMI 

tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni turystyczno-
rekreacyjnych na terenie 

miasta i gminy 

BMI/BWS 

rozwój i promocja 
turystyki aktywnej 

wykorzysującej 
specyficzne potencjały 

gminy 

OSiR/BRP 

dalszy rozwój sieci 
ścieżek rowerowych BMI 

 
Cel strategiczny 2: Wzrost współpracy z mieszkańcami 

 

Cel operacyjny  Obszar 
interwencji Kierunek działań Wydział 

odpowiedzialny   

Cel operacyjny 2.1. 
Zwiększenie 

poziomu 
partycypacji 

mieszkańców w 
zarządzaniu gminą 

Obszar 
interwencji 

PARTYCYPACJA 
MIESZKAŃCÓW 

tworzenie mechanizmów i 
narzędzi stałych konsultacji 

społecznych 

wszystkie komórki UMiG/ 
jednostki organizacyjne/ 

spółki gminne 1. Frekwencja w 
wyborach do organów 
jednostek samorządu 
terytorialnego (I tura) 
2. Liczba projektów 

zgłoszonych do 
finansowania w ramach 
budżetu obywatelskiego 

poprawa komunikacji z 
mieszkańcami SEO 

rozwijanie budżetu 
obywatelskiego BWS 

rozwój systemu e-usług 
publicznych SEO/BRI 

 
Cel operacyjny 2.2. 
Wspieranie rozwoju 

NGO 

Obszar 
interwencji NGO 

wspieranie rozwoju 
wolontariatu OPS 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 10 

tys. mieszkańców 

wspieranie organizacji 
pozarządowych, w 

szczególności w realizacji 
zadań własnych gminy 

BWS 

rozwój infrastruktury 
dedykowanej NGO BWS/BMI 

rozwój mechanizmów 
ekonomii społecznej, w tym 

rozwój spółdzielni 
socjalnych, lokalnych 

centrów integracji 
społecznych 

BWS 

wspieranie i rozwój 
Gryfińskiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych 
BWS 

wspieranie rozwoju kapitału 
społecznego gryfińskich 

organizacji pozarządowych  
BWS 



 
Cel strategiczny : Rozszerzenie współpracy w ramach aglomeracji szczecińskiej 

  

Cel operacyjny  Obszar 
interwencji Kierunek działań Wydział 

odpowiedzialny 
  

Cel operacyjny 3.1. 
Poprawa 

komunikacji oraz 
rozwój 

infrastruktury 
aglomeracyjnej 

obszar interwencji 
KOMUNIKACJA 

integracja transportu 
publicznego we 

wszystkich aspektach 
BMK/BMI 

1. Częstotliwość kursów 
SKM na linii Szczecin-

Gmina Gryfino-Szczecin 
2. Liczba pasażerów SKM 

3. Długość ścieżek 
rowerowych 

optymalizacja rozkładu 
jazdy komunikacji 

publicznej do potrzeb 
mieszkańców 

BMK 

wprowadzenie SDIP - 
systemu dynamicznej 

informacji dla pasażera 
BMK/BMI 

Cel operacyjny 3.1. 
Poprawa 

komunikacji oraz 
rozwój 

infrastruktury 
aglomeracyjnej 

obszar interwencji 
INFRASTRUKTURA 
AGLOMERACYJNA 

tworzenie spójnego 
systemu ścieżek 

rowerowych, pieszych i 
wodnych 

BMI/BMP 

poprawa dostępności 
terenów rekreacyjnych i 

turystycznych 
(komunikacja publiczna, 
infrastruktura drogowa, 

parkingowa, miejsca 
odpoczynku) 

BMI/BMK 

Cel operacyjny 3.2. 
Wzmocnienie 
współpracy 

gospodarczej 

obszar interwencji 
GOSPODARKA 
REGIONALNA 

stworzenie wspólnej 
oferty inwestycyjnej 

skierowanej do 
przedsiębiorców 

BMI/BWG/BRP 

1. Liczba osób 
pracujących na 1000 

ludności 
2. Powierzchnia terenów 

inwestycyjnych 
3. Liczba podmiotów 

wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. 

ludności 
4. Wskaźnik bezrobocia 

rejestrowego  
5. Dochody własne 

Gminy Gryfino 

współpraca przy 
lokowaniu inwestycji 

przedsiębiorstw z branż 
kooperujących ze sobą 

BMI/BWG/BRP 

współpraca w zakresie 
planowania 

przestrzennego 
dedykowanego 

działalności gospodarczej 

BMP 

współpraca w ramach 
inteligentnych 
specjalizacji 
województwa 

zachodniopomorskiego 

BMI/BRP 

  
 


