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I. Wprowadzenie 
Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu 

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

i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić 

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. w odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada 

Powiatu Świeckiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został 

przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  
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II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  
Nazwa  Powiat Świecki 

Siedziba władz Świecie 

Okres, którego 

dotyczy raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba 

mieszkańców1 

ogółem:  99 218 

mężczyźni: 48 939 

kobiety:  50 342 

Krótki opis 

sytuacji 

demograficznej  

W Powiecie Świeckim mieszka blisko 100 000 osób (dane GUS za 2017 - 99 505) 

z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.  

W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,2%. 

Powierzchnia  

Powiatu – 147 418 ha  

Gruntów rolnych – 79 999 ha 

Gruntów leśnych – 55 103 ha 

Podział 

administracyjny 

Leżący na północy Województwa Powiat Świecki to obszar, obejmujący 11 gmin 

w tym dwie gminy wiejsko-miejskie tj. Świecie i Nowe oraz 9 gmin wiejskich tj. 

Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie 

Podstawowe 

dane finansowe  

Politykę finansową Powiatu Świeckiego w 2018 regulowały dwie główne uchwały 
podjęte w roku 2017  
 Uchwała budżetowa na 2018 rok , przyjęta Uchwałą nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu 

Świeckiego z dnia 20.12.2017 r. 

 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2026 przyjęta Uchwałą nr 

XXXIV/210/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20.12.2017 r.  

 Dochody: 111 783 774 zł 

 Wydatki: 114 736 561 zł 

 Deficyt / nadwyżka: - 2 952 787 zł 

 Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje jaką 

część dochodów ogółem stanowią dochody własne: 31,9%  

 Zamożność mierzona dochodami własnymi i subwencjami na mieszkańca: 

738,70 zł 

 Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem: – wskazuje jaką część 

dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica 

między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7,3%  

 Nadwyżka operacyjna: 8 192 589 zł 

 Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: 

wskazuje jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. 

Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak 

i inwestycyjnych: 17,6%  

 Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje jaką 

                                                             
1 Wg danych GUS stan na dzień 31.12. 2018 r. 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 6 z 119 

 

część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe: 29,3%  

 Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem: 13,9%  

 Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno 

obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę 

rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu: 2,41%  

 Indywidualny graniczny wskaźnik zadłużenia: 8,1%  

 Maksymalna możliwość zwiększenia długu: 336% 

 Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków 

bieżących w oświacie: 91,7% 

Majątek 

Powiatu 

Rzeczowe aktywa trwałe - 174 871 021 zł  

W skład majątku Powiatu Świeckiego wchodzą 1552 działki o pow. łącznej 679 ha 

z czego: 

 w wieczystym użytkowaniu 9 działek o pow. 14,29 ha,  

 w trwałym zarządzie: szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy Zarząd Dróg, Dom 

Pomocy Społecznej Gołuszyce, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Dom 

Dziecka w Bąkowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu - 1543 

działki o pow. łącznej 659 ha, 

 w dzierżawie 1 działka o pow. 5,45 ha - Dzierżawa Nowy Szpital,  

 w użyczeniu dwie działki „Florencja” o pow. 0,2 ha, i Stowarzyszenie Osób 

Bezrobotnych 

o pow. 0,0586 ha. 

Na majątek Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta Świecki składa się 2628 

działek z czego: 

 w użytkowaniu wieczystym: 1205 działek o pow. łącznej 1090 ha,  

 w trwałym zarządzie (drogi krajowe, jednostki organizacyjne): 1423 działki 

o powierzchni łącznej 5592 ha. 
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III. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu  
W 2018 r. Rada Powiatu Świeckiego podjęła 98 uchwał - dwie w formie opinii.  

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

1.  
Uchwała Nr XXXV/220/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice  
zrealizowana 

2.  
Uchwała Nr XXXV/221/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej Świecie – ul. Laskowicka 
zrealizowana 

3.  
Uchwała Nr XXXV/222/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej Osie – Warlubie 
zrealizowana 

4.  
Uchwała Nr XXXV/223/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nowego 

przebiegu drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko 
zrealizowana 

5.  
Uchwała Nr XXXV/224/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej nr 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 
zrealizowana 

6.  
Uchwała Nr XXXV/225/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej (gr. powiatu) Serock – Łowin 
zrealizowana 

7.  
Uchwała Nr XXXV/226/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Osie na realizację zadania związanego z infrastrukturą 
zrealizowana 

8.  
Uchwała Nr XXXV/227/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska 
zrealizowana 

9.  
Uchwała Nr XXXV/228/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z ochroną środowiska 
zrealizowana 

10.  
Uchwała Nr XXXV/229/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z infrastrukturą 
zrealizowana 

11.  
Uchwała Nr XXXV/230/18 z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2018-2026 
zrealizowana 

12.  
Uchwała Nr XXXV/231/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

13.  
Uchwała Nr XXXV/232/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 
zrealizowana 

14.  
Uchwała nr XXXV/233/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Starosty Świeckiego 
zrealizowana 

15.  
Uchwała nr XXXV/234/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Starosty Świeckiego 
zrealizowana 

16.  
Uchwała Nr XXXVI/235/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

17.  

Uchwała Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 lutego 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 

2018-2026 

zrealizowana 

18.  
Uchwała Nr XXXVI/237/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Pracuj zdrowo” 

w trakcie 

realizacji 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

19.  

Uchwała Nr XXXVII/238/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2018 roku 

zrealizowana 

20.  
Uchwała Nr XXXVII/239/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

21.  

Uchwała Nr XXXVII/240/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

zrealizowana 

22.  

Uchwała Nr XXXVII/241/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu p.n. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 

sępoleńskim, świeckim i tucholskim” 

w trakcie 

realizacji 

23.  

Uchwała Nr XXXVII/242/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zrealizowana 

24.  

Uchwała Nr XXXVIII/243/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli 

zrealizowana 

25.  
Uchwała Nr XXXVIII/244/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

26.  
Uchwała Nr XXXVIII/245/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2018-2026 
zrealizowana 

27.  
Uchwała Nr XXXVIII/246/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Statutowej 
zrealizowana 

28.  

Uchwała Nr XXXVIII/247/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych 

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji 

niezrealizowana 

29.  

Uchwała Nr XXXIX/248/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

zrealizowana 

30.  

Uchwała Nr XXXIX/249/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

zrealizowana 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

31.  
Uchwała Nr XXXIX/250/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

32.  

Uchwała Nr XXXIX/251/18 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

z Gminą Warlubie dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świecki 

Przedszkola Specjalnego w Warlubiu 

zrealizowana 

33.  

Uchwała Nr XL/252/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu 

zrealizowana 

34.  
Uchwała Nr XL/253/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu za rok 2017 
zrealizowana 

35.  
Uchwała Nr XL/254/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. sprawie założenia Przedszkola 

Specjalnego w Warlubiu 
zrealizowana 

36.  

Uchwała Nr XL/255/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego 

wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw 

zrealizowana 

37.  
Uchwała Nr XL/256/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu p.n. „Kompetentny absolwent” 

w trakcie 

realizacji 

38.  
Uchwała Nr XL/257/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

39.  
Uchwała Nr XL/258/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Starosty Świeckiego 
zrealizowana 

40.  

Uchwała Nr XL/259/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zrealizowana 

41.  
Uchwała Nr XLI/260/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy 

partnerskiej pomiędzy Powiatem Świeckim a Rejonem Użhorodzkim 
zrealizowana 

42.  

Uchwała Nr XLI/261/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

zrealizowana 

43.  

Uchwała Nr XLI/262/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVII/238/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2018 roku 

zrealizowana 

44.  

Uchwała Nr XLI/263/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania 

drogą powiatową nr 1292C Wyrwa – Polski Konopat - Drozdowo na odcinku od km 

1+900 do km 2+900 

zrealizowana 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

45.  
Uchwała Nr XLI/264/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

46.  
Uchwała Nr XLI/265/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2018-2026 
zrealizowana 

47.  

Uchwała Nr XLI/266/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 

zadania związanego z kulturą i dziedzictwem narodowym 

zrealizowana 

48.  
Uchwała Nr XLI/267/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świecie na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska 
zrealizowana 

49.  

Uchwała Nr XLII/268/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVII/238/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2018 roku 

zrealizowana 

50.  

Uchwała Nr XLII/269/18 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli 

zrealizowana 

51.  
Uchwała Nr XLII/270/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

52.  

Uchwała Nr XLII/271/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z likwidacją barier 

transportowych 

niezrealizowana 

53.  

Uchwała Nr XLII/272/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z promocją budowy 

ścieżki rowerowej 

zrealizowana 

54.  
Uchwała Nr XLII/273/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Warlubie na realizację zadania związanego z pomocą społeczną 
zrealizowana 

55.  
Uchwała Nr XLII/274/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Świeckiego 
zrealizowana 

56.  

Uchwała Nr XLII/275/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty 

zrealizowana 

57.  

Uchwała Nr XLIII/276/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2019 rok 

zrealizowana 

58.  

Uchwała Nr XLIII/277/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 

rok 

w trakcie 

realizacji 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

59.  

Uchwała Nr XLIII/278/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za 

usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 

strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a 

następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

w trakcie 

realizacji 

60.  

Uchwała Nr XLIII/279/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego 

na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

zrealizowana 

61.  
Uchwała Nr XLIII/280/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

62.  
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu 
zrealizowana 

63.  
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
zrealizowana 

64.  
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie trybu wyłonienia kandydata 

na Starostę 
zrealizowana 

65.  Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Świeckiego zrealizowana 

66.  
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty 

Świeckiego 
zrealizowana 

67.  
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Powiatu 
zrealizowana 

68.  
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Powiatu 
zrealizowana 

69.  
Uchwała Nr I/8/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Powiatu 
zrealizowana 

70.  
Uchwała Nr I/9/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Starosty Świeckiego 
zrealizowana 

71.  
Uchwała Nr I/10/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej 
zrealizowana 

72.  
Uchwała Nr I/11/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
zrealizowana 

73.  
Uchwała Nr I/12/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji 

Rady Powiatu Świeckiego 
zrealizowana 

74.  
Uchwała Nr I/13/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu 

działania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego 
zrealizowana 

75.  

Uchwała Nr I/14/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie delegowania przez Radę 

Powiatu Świeckiego dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosty Świeckiego 

zrealizowana 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 12 z 119 

 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

76.  

Uchwała Nr II/15/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielania bonifikaty od 

opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio 

własnością Powiatu Świeckiego 

w trakcie 

realizacji 

77.  
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

78.  

Uchwała Nr II/17/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania 

drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko na odcinku od km 

0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 

12+509 

zrealizowana 

79.  
Uchwała Nr III/18/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 
zrealizowana 

80.  
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Polityki Finansowej 
zrealizowana 

81.  
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
zrealizowana 

82.  
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
zrealizowana 

83.  
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 
zrealizowana 

84.  
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury i Gospodarki 
zrealizowana 

85.  
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
zrealizowana 

86.  
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Rewizyjnej 
zrealizowana 

87.  
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 
zrealizowana 

88.  
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
zrealizowana 

89.  
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 
zrealizowana 

90.  
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Infrastruktury i Gospodarki 
zrealizowana 

91.  
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
zrealizowana 

92.  
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 

Polityki Finansowej 
zrealizowana 

93.  
Uchwała Nr III/32/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o 

wykonaniu 

94.  
Uchwała Nr IV/33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029 

w trakcie 

realizacji 

95.  
Uchwała Nr IV/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Świeckiego na rok 2019 

w trakcie 

realizacji 

96.  
Uchwała Nr IV/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Świeckiego na rok 2018 
zrealizowana 

97.  
Uchwała Nr IV/36/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających w roku 2018 

w trakcie 

realizacji 

98.  
Uchwała Nr IV/37/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek za jeden 

kilometr przebiegu dla ustalenia kosztów podróży służbowej radnego 
zrealizowana 
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IV. Realizacja polityk, programów i strategii 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020  

Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/224/14 Rady Powiatu 

Świeckiego z dnia 26 marca 2014 r.  

Misja i wizja rozwoju powiatu 

Powiat Świecki – historycznie ukształtowany region, atrakcyjny dla mieszkańców, przedsiębiorców 

i turystów, wykorzystujący swoje położenie geograficzne z cennymi przyrodniczo terenami, unikatowymi 

zabytkami, rozwiniętą bazą oświatową, systemem zachęt dla inwestorów i posiadający wykształconych, 

przyjaznych i pracowitych mieszkańców. 

Realizując założenia strategii wynikające z aspiracji mieszkańców i władz samorządowych, wykorzystując 

swoje położenie i posiadany potencjał Powiat Świecki stanie się miejscem zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego, w którym warto będzie mieszkać, pracować, inwestować, rozwijać się 

a także wypoczywać. 

Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego formułuje szereg określonych kierunków działań - w podziale 

na cztery działy: Infrastrukturę, Gospodarkę, Społeczeństwo i Środowisko, z zakładanym okresem 

realizacji oraz jednostką odpowiedzialną za realizację. Większość zadań zawartych w Strategii jest 

przewidzianych do realizacji corocznej.  

Tabela nr 44. INFRASTRUKTURA 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny za 
realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2018 ROKU 

I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

1 I.1 Poszukiwanie 
zewnętrznych źródeł 
finansowania 
inwestycji drogowych 
(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Zarząd 
Dróg, Skarbnik 
Powiatu) 

% 
dofinansowania  

Realizator 
Skarbnik 

60% 
dofinansowania 
do inwestycji 
pozyskane 
z zewnętrznych 
źródeł w roku 
2018 

16.526.451 zł dofinansowania ze środków 
zewnętrznych: 

 3.018.798 zł Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 
i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

 2.400.000 zł Fundusz Leśny  

 6.000.000 zł Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 

 5.107.653 zł – gminy 

Realizator PZD  Pozyskano dofinansowanie na zadania: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C 
Brzemiona – Drzycim. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr nr 
1204C Jaszczerek – gr. woj. – Lipinki – 
Dąbrowa. 

3. Z Programu rozwoju gminnej 
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i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019. 

Złożono wnioski o dofinansowanie 
projektów: 

1. Z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020: 

a) ”Włączenie północno-zachodniej 
części Powiatu Świeckiego 
do planowanego węzła 
w Zbrachlinie przy drodze 
ekspresowej S5 wchodzącej w skład 
korytarza TEN - T – Etap II ” 

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 
1257C Michale – Sartowice 

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 
1286C Morsk – Świecie – Dworzysko 
– Etap II 

2. Z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 
1211C Tleń – Lniano. 

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 
1219C Nowe – Komorsk – Wielki 
Lubień 

3. Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 
1277C Polskie Łąki – Pruszcz. 

2 I.2 Realizacja 
programu 
przebudowy dróg 
powiatowych (Zarząd 
Powiatu, Powiatowy 
Zarząd Dróg, 
Skarbnik Powiatu) 

km/rok  Realizator PZD  

30,87 km/2018  

W roku 2018 przebudowano 34,87 km dróg 
powiatowych za kwotę 27.591.810zł 

 1204C (Jaszczerek) – gr. woj. – Lipinki – 
Dąbrowa 15,1 km 

 1212C Brzemiona – Drzycim 8,47 km 

 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim  

 6,0 km 

 1269C Nieciszewo – Trzebień 0,8 km 

 1270C Pruszcz – Trzebień 2,7 km 

 1048C Osie – Warlubie 1,8 km 

3 I.3 Budowa 
chodników, ciągów 
komunikacyjnych 
przyjaznych 
rowerzystom przy 
drogach 
powiatowych 

(Zarząd Powiatu 

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

Skarbnik Powiatu) 

km/rok  Realizator PZD 

5,71 km/2018  

W roku 2018 wybudowano 5,71 km ciągów 
pieszych 

 1204C (Jaszczerek) – gr. woj. – Lipinki – 
Dąbrowa 1,86 km  

 1212C Brzemiona – Drzycim 1,38 km  

 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim  

 1,0 km 

 1270C Pruszcz – Trzebień 1,47 km  
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4 I.4 Monitoring 
programu 
przebudowy dróg 
powiatowych 

(Zarząd Powiatu 

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

Skarbnik Powiatu) 

raz/rok  Realizator 
Skarbnik 

1/2018  

Sprawozdanie z realizacji przygotowywane 
do końca czerwca roku kolejnego. Obecnie 
jest opracowywane sprawozdanie za rok 
2018 

Realizator PZD 

1/2018 

Monitoring realizacji programu przebudowy 
dróg powiatowych realizowany jest 
na bieżąco. Za rok 2018 w opracowaniu. 

5 I.5 Cykliczne raporty 
dla gmin z realizacji 
programu 
przebudowy dróg 
powiatowych 

(Zarząd Powiatu 

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

Skarbnik Powiatu) 

ilość/efekt/rok Realizator PZD  

1/2018  

Informacje na temat postępu prac 
związanych z realizacją programu 
przebudowy dróg powiatowych 
przekazywane są do gmin na bieżąco. 

Za rok 2018 w opracowaniu. 

6 I.6 Wsparcie inicjatyw 
na rzecz budowy 
nowych dróg 

(Zarząd Powiatu 

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

Skarbnik Powiatu) 

ilość/efekt/rok  Realizator PZD, 
Skarbnik  

0/0/2018  

Brak działań w roku 2018. 

II POPRAWA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

7 II.1 Podejmowanie 
działań związanych 
z synchronizacją 
rozkładów jazdy 
różnych 
przewoźników PKP 
i PKS (Zarząd Powiatu 
Wydział Komunikacji 
i Dróg) 

ilość/rok  Realizator KD 

18/2018  

Wydano 18 postanowień uzgadniających 
na wykonywanie przewozów regularnych 
w krajowym transporcie drogowym 

Realizator KD 

20/2018  

Wydano lub zmieniono 20 zezwoleń 
na wykonywanie regularnych przewozów 
drogowych osób. 

III POPRAWA DOSTĘPNOŚĆI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

8 III.1 Poprawa 
dostępności 
obszarów do drogi 
ekspresowej S5 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Zarząd 
Dróg) 

ilość/rok Realizator PZD 

1/2018  

W roku 2018 decyzję Zarządu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego pozyskano 
dofinansowanie na realizację dwóch 
projektów dot. przebudowy dróg 
powiatowych stanowiących połączenie 
z budowaną drogą Ekspresową S5: 

1) „Włączenie północno – zachodniej 
części Powiatu Świeckiego 
do planowanego węzła w Zbrachlinie 
przy drodze ekspresowej S5 
wchodzącej w skład korytarza TEN – T II 
Etap” 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C 
Michale – Sartowice 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C 
Morsk – Świecie – Dworzysko – Etap II 
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9 III.2 Wspieranie planu 
utworzenia kolejowej 
stacji przeładunkowej 
na terenie powiatu 

(Zarząd Powiatu 
Wydział Komunikacji 
i Dróg) 

ilość/rok Realizator KD  

3/2018 

Prowadzony jest bieżący monitoring oraz 
śledzenie informacji na temat postępu prac 
mających się przyczynić do powstania 
kolejowej stacji przeładunkowej na terenie 
Powiatu Świeckiego. Informacje na ten 
temat pozyskiwane są z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego.  

IV WZROST BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO 

10 IV.1 Budowa miejsc 
kontroli pojazdów 
(dla inspekcji 
drogowej i policji) 

(Powiatowy Zarząd 
Dróg) 

ilość/rok Realizator PZD  

0/2018 

W roku 2018 nie wybudowano nowych 
miejsc kontroli pojazdów dla inspekcji 
transportu drogowego i policji. Inspekcje 
nie zgłaszały potrzeb wybudowania miejsc 
kontroli pojazdów przy drogach 
powiatowych. 

11 IV.2 Wspieranie planu 
budowy 
bezkolizyjnych 
przejazdów 
drogowych przez 
linie kolejowe 

(Zarząd Powiatu 

Powiatowy Zarząd 
Dróg) 

Ilość/rok Realizator PZD 

1/2018 

W roku 2018 wspieranie działań zarządcy 
linii kolejowych - uzgodniono wstępną 
koncepcję przebudowy linii kolejowych 
na terenie powiatu.  

 

Tabela nr 45 GOSPODARKA 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 
(odpowiedzialny za 
realizację) 

JEDNOSTKA i 
NAZWA 
WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2018 ROKU 

12 I.1 Stworzenie 
i aktualizacja 
powiatowej bazy 
terenów 
inwestycyjnych 
i popegeerowskich 

(Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru 
i Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Wydział 
Organizacyjny) 

Raz/rok 
aktualizacja 

Realizator WGK 
i OR 

Na bieżąco 

Baza terenów inwestycyjnych znajduje się 
na stronie internetowej www.csw.pl 
w zakładce „Dla inwestora”. 

13 I.2Promocja terenów 
inwestycyjnych 
i działań 
innowacyjnych 

(Wydział 
Organizacyjny) 

forma/ilość  Realizator OR 

Strona 
internetowa/1 

Promocja terenów inwestycyjnych Powiatu 
Świeckiego odbywa się poprzez 
publikowanie wiadomości o nich na stronie 
internetowej www.csw.pl 

II POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

14 II.1 Wzmocnienie 
instytucjonalne 

zł/rok  Realizator OŚ 

57 182,58 zł/2018  

Powiat Świecki dofinansował zakupy 
sprzętu ratowniczego i środków ochrony 

http://www.csw.pl/
http://www.csw.pl/
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działających 
ochotniczych straży 
pożarnych 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

osobistej strażaka, używanych do akcji 
ratowniczych w formie dotacji, dla 
wybranych jednostek OSP z terenu naszego 
powiatu. Zgodnie z uchwałą Zarządu 
Powiatu Świeckiego na 2018 r., przekazano 
do 8 OSP łącznie 57 182,58 zł. 

15 II.2 Wspieranie 
inicjatywy budowy 
nowej siedziby Straży 
Pożarnej i Policji 

(Zarząd Powiatu, 
Komenda 
Powiatowej Straży 
Pożarnej, Komenda 
Powiatowej Policji) 

zł/rok Realizator SOZK 

0/2018 

Budowa nowej strażnicy w trakcie. w roku 
2018 nie było dofinansowania budowy 
z budżetu Powiatu Świeckiego. 

16 II.3 Doposażenie 
Straży Pożarnej 
i Policji 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

zł/rok Realizator SOZK 

105.500,00 zł/2018 

Dofinansowanie zakupu radiowozu – dla 
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu – 
37.000,00 zł 

Zakup miernika prędkości – dla Komendy 
Powiatowej Policji w Świeciu – 8.500,00 zł 

Dofinansowanie zakupu samochodu typu 
BUS – dla Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Świeciu – 30.000,00 zł 

Zakup sorbentu – dla Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Świeciu – 30.000,00 zł. 

17 II.4 Promocja wśród 
młodzieży idei 
ochotniczych straży 
pożarnych 

(Komenda 
Powiatowej Straży 
Pożarnej, Wydział 
Spraw obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

szt./rok Realizator SOZK 

2 plakaty/2018  

Umieszczanie na stronie internetowej 
powiatu informacji pochodzących z dwóch 
jednostek OSP w Bukowcu i Świeciu – 
zachęcających do wstąpienia w szeregi 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

18 II.5 Przywrócenie 
zespołu ratownictwa 
medycznego 
w Serocku 

(Zarząd Powiatu 

Zarząd Spółki „Nowy 
Szpital” 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

i Zarządzania 
Kryzysowego) 

ilość/rok Realizator SOZK  

0/2018  

Zmiana ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym – spowodowała 
zmianę sposobu dysponowania zespołem 
Ratownictwa Medycznego. Reorganizacja 
rozwiązała konieczność podejmowania 
działań w tym kierunku.  

19 II.6 Poprawa 
bezpieczeństwa 
publicznego poprzez 
popularyzację 
wykorzystywania 

zł/rok Realizator SOZK  

0zł/2018 rok 

Zadanie planowane do realizacji w 2019 
roku.  
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systemów 
wczesnego 
ostrzegania o 
klęskach 
żywiołowych 

(Wydział Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

20 II.7. Wyznaczenie 
i doprowadzenie 
do powstania 
na rzece Wiśle miejsc 
do bezpiecznego 
wodowania łodzi dla 
celów 

ratunkowych, 
turystycznych 
i rekreacyjnych 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa; Komenda 
Powiatowej Straży 
Pożarnej, Wydział 
Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

ilość/efekt  Realizator OŚ 

0/0 

Działanie to nie zostało podjęte z powodów 
kompetencyjnych. Zostało uchwalone nowe 
Prawo wodne, które na nowo określiło 
Zarządy gospodarki wodami. Po tych 
zmianach można będzie podjąć rozmowy 
z podmiotem odpowiedzialnym za 
zarządzanie rzeką Wisłą. w 2017 roku odbyła 
się konferencja współorganizowana przez 
Starostę Świeckiego dotycząca 
zagospodarowania i ochrony rzeki Wisły 
(2017 był rokiem rzeki Wisły). 

III PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWYCH 

21 III.1. Lobbing na rzecz 
wyższych środków 
z Unii Europejskiej 
na obszary poza 
metropolitarne 

(Zarząd Powiatu, 
Skarbnik Powiatu) 

 

Ilość/efekt  

Realizator 
Skarbnik 

0/0 

Działanie przewidziane w Strategii 
do realizacji w latach 2014-2015. Zadanie 
zostało zrealizowane.  

22 III.2. Promocja 
Powiatu Świeckiego 
i Świecia jako 
ważnego obszaru 
gospodarczego 
województwa 

(Zarząd Powiatu) 

forma/szt.  Realizator  

Zarząd Powiatu 

Promocja Powiatu Świeckiego i Świecia jako 
ważnego obszaru gospodarczego odbywa 
się poprzez promowanie lokalnych 
przedsiębiorców podczas targów 
turystycznych, w których udział bierze 
Powiat Świecki: Festiwal Wisły w Toruniu, 
Festiwal Smaku w Grucznie oraz Targi Free 
Time w Gdańsku. Region promowano 
również podczas Dożynek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2018, które 
odbywały się w Wąbrzeźnie. 

23 III.3. Powierzanie 
części zadań 
związanych 
z promocją powiatu 
osobom 
i organizacjom 
zaangażowanym 

forma/ilość  Realizator OR 

Targi/10 

Udział w otwarciu sezonu turystycznego 
w województwie kujawsko-pomorskim 
w Świeciu i Tleniu, udział w Dniach Osia, 
Festiwalu Wisły w Toruniu, Festiwalu Smaku 
w Grucznie, Jarmarku Dominikańskim 
w Gdańsku, w Korowodzie Kociewskim 
w Gdańsku, w Dniu Bałabuna w Świeciu, 
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społecznie, 
pasjonatom 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

w targach turystycznych „Na styku kultur” 
w Łodzi oraz „Free Time” w Gdańsku. 

24 III.4. 
Przygotowywanie 
przez powiat 
materiałów 
promocyjnych, 
współorganizowanie 
niektórych imprez o 
charakterze 
powiatowym 
i ponadpowiatowym 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

forma/szt.  Realizator OR 

Ulotki/2000 szt. 

Mapa/7000 szt. 

Bidony/500 szt. 

Notesy/1000 szt. 

Kubki/108 szt. 

Torba/500 szt. 

Płaszcz/1000 szt. 

Pendrive/20 szt. 

Smycz/1000 szt. 

Magazyn/4 szt. 

Skrzynki/20 szt. 

Chorągiewki/1000 
szt. 

Zakup gadżetów promocyjnych z logo 
Powiatu lub adresem strony www. 
na kwotę 20.710,45 zł 

Ulotki: „Kalendarz imprez w Powiecie 
Świeckim 2018 (1000 szt.), „Gospodarstwa 
agroturystyczne w Powiecie Świeckim” 
(1000 szt.), Mapa Pasji (7000 szt.); gadżety 
promocyjne (ołówki 1000 szt., bidon 
sportowy 500 szt., notesy 1000 szt., kubek 
porcelanowy 108 szt., torba bawełniana 500 
szt., płaszcz przeciwdeszczowy 1000 szt., 
pendrive 20 szt., smycz 1000 szt.), magazyn 
kociewski 4 szt., skrzynki drewniane z logo 
Powiatu 20 szt., chorągiewki z logo Powiatu 
1000 szt. 

25 III.5. Wykreowanie 
marek powiatu 
na bazie zasobów 
lokalnych 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

Ilość/efekt  Realizator OR 

1/Festiwal Wisły 

1/Festiwal Smaku 

W roku 2018 Powiat Świecki kontynuował 
prace nad kreowaniem marek: lokalni 
producenci zostali zaproszeni do tworzenia 
wspólnego stoiska promocyjnego 
na imprezach plenerowych: Festiwal Wisły 
w Toruniu, Festiwal Smaku w Grucznie. 
na festiwalu Smaku w Grucznie w kategorii 
„Smak Regionu” – Starosta Świecki 
wspólnie z innymi członkami jury oceniają 
produkty zgłoszone przez lokalnych 
wytwórców.  

26 III.6. Promowanie 
nowoczesnych 
technologii 
w zakresie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii słonecznej, 
biomasy, biogazowi, 
energii wiatrowej 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

forma/ilość Realizator OŚ  

Programy/12 

Zagadnienia te zostały ujęte w Programach 
ochrony środowiska, które Powiat Świecki 
przygotował w 2016 r. dla wszystkich gmin 
z naszego terenu i w Programie ochrony 
środowiska dla Powiatu Świeckiego, który 
powstał w 2016 r. Powiat udostępnia 
również materiały, które otrzymuje od 
jednostek, które zajmują się profesjonalnie 
tego typu działalnością, udziela pomocy 
prawnej podmiotom czy osobom fizycznym, 
które chcą zająć się tego typu działalnością.  

W 2018 r. Powiat zgłosił chęć współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
w ramach programu „Czyste powietrze”.  

W powiatach mają się odbywać dyżury 
pracowników zatrudnionych przez 
WFOŚiGW w celu udzielania mieszkańcom 
powiatu informacji związanych 
z pozyskaniem środków na niskoemisyjne 
źródła ciepła i termomodernizację 
budynków. Biuro Terenowe 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
zaczęło funkcjonować od 21 maja 2019r. 
w pok. nr 209.  

Sprawa elektrowni wiatrowych wygasła 
z chwilą wprowadzenia w 2016 r. nowych 
uregulowań prawnych związanych 
z odległością wiatraków od zabudowań 
mieszkalnych.  

27 III.7. Promowanie 
wykorzystania 
zasobów gazu 
łupkowego 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

forma/ilość Realizator OŚ 

0/2018 

Zadanie niezrealizowane z powodu nowego 
prawodawstwa w tym zakresie (koncesje 
i podatki) oraz weryfikacji zasobów gazu 
łupkowego. Idea pozyskiwania tego gazu 
upada. Spotyka się z wręcz z protestami 
społecznymi. Przykład w miejscowości 
Tuszynki, gdzie pomimo tego, że planuje się 
tam jedynie wykonanie otworu 
poszukiwawczego gazu i ropy naftowej, 
których eksploatacja mniej ingeruje 
w środowisko niż pozyskanie gazu 
łupkowego, pomimo akcji informacyjnych 
realizowanych przez gminę i firmę, która 
uzyskała koncesję, zawiązała się grupa 
społeczna aktywnie działająca przeciwko tej 
inwestycji. 

IV KREOWANIE WARUNKÓW do TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY 

28 IV.1. Rozwój 
powiązań 
kooperacyjnych 
na terenie powiatu 
w oparciu o kluczowe 
gałęzie przemysłu 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

forma/sztuk Realizator PUP 

posiedzenia/2 

Działalność Rady Gospodarczej Powiatu 
Świeckiego powołanej Zarządzeniem nr 
48/15 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 
2015r.  

Promowanie idei klastra. 

29 IV.2. Stwarzanie 
dogodnych 
warunków dla 
rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

osoby/rok Realizator PUP 

63 osoby /2018  

Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej przyznane 
w ramach: Funduszu Pracy, Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Podziałania 1.1.2 PO WER, Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 
8.1 RPO, Rezerwy Funduszu Pracy oraz 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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30 IV.3. Stworzenie 
numerycznej mapy 
dla całego powiatu 

(Geodeta 
Powiatowy) 

zł/rok Realizator WGK 

4.931.869,00 
zł/2018 

W dniu 26.10.2018r. zawarto umowę nr 
26/2018 pomiędzy Powiatem Świeckim, a 
wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą 
tj. Konsorcjum gdzie Liderem jest Tukaj 
Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie oraz członkiem konsorcjum 
Firmą 19E Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, na prace związane z: 
„Digitalizacją dokumentów PZGiK, 
utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT 
oraz przeprowadzeniem badań 
harmonizujących zbiory danych powiatu 
świeckiego w ramach projektu: „Infostrada 
Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt 
współfinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-
2020.Termin realizacji zadania - czerwiec 
2021r.  

31 IV.4. „Cyfrowy 
Powiat”, w tym e-
administracja, e-
zdrowie, e-edukacja, 
e-kultura 

(Wydział 
Organizacyjny, 
Powiatowy Zarząd 
Dróg, Powiatowy 
Urząd Pracy, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 
Szkół) 

forma Realizator OR 

pisma/ePUAP 

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - projekt 
współfinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-
2020. Powiat Świecki jest partnerem 
projektu. Jest on kontynuacją 
wcześniejszego projektu "Infostrada Kujaw 
i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji 
i Informacji Przestrzennej". Celem projektu 
jest zwiększenie zakresu stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w sferze usług publicznych poprzez 
łatwiejszy dostęp do danych publicznych 
gromadzonych w urzędach. Realizacja 
w latach 2018-2021. 

2. Kujawsko - Pomorscy Partnerzy dla e-
Rozwoju - projekt współfinansowany 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Powiat Świecki jest 
Liderem projektu. Celem projektu jest 
doskonalenie jakości oraz monitorowanie 
procesu świadczenia usług 
administracyjnych istotnych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w dwóch obszarach: podatki i opłaty 
lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami. 
Realizacja w latach 2018-2019. 

3.Projekt e-zdrowie realizowany jest przez 
„Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu. 

Ilość/rok Realizator PCPR 

1/2018 rok 

Sprawozdawczość w zakresie pomocy 
społecznej i pieczy zastępczej w systemie 
CAS, e PUAP. 

Centralna Aplikacja 
Statystyczna/pracownicy PCPR 

forma/sztuk Realizator PUP 

wnioski/436 szt. 

Wnioski o rejestrację, uzupełnienie wniosku 
o rejestrację, wnioski o pozbawienie statusu 
osoby bezrobotnej, pisma do urzędu 
złożone z wykorzystaniem formularza 
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internetowego dostępnego za 
pośrednictwem strony www.praca.gov.pl, 

oferty/198 szt. Oferty pracy złożone z wykorzystaniem 
formularza internetowego dostępnego za 
pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. 

oświadczenie/133
4 szt. 

Rejestracja oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi za 
pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. 

zaświadczenie/54
50 szt. 

Wydanie zaświadczeń za pośrednictwem 
Samorządowej Elektronicznej Platformy 
Informatycznej 

pisma/1073 szt. Pisma wysłane za pomocą platformy 
ePUAP. 

wnioski/3 szt. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową złożone z wykorzystaniem 
formularza 

zł/rok Realizator Zespół 
Szkół 
Ponadgimnazjalny
ch w Nowem 

7.632,05 zł/2018  

Zakupione licencje zapewniają sprawne 
funkcjonowanie szkoły w Arkusz 
organizacyjny, Dziennik elektroniczny, Lex 
prawo oświatowe.  

32 IV.5. Budowa sieci 
wsparcia dla 
przyszłych 
przedsiębiorców 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok  Realizator PUP 

8 grup/2018  

49 os./2018  

Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla osób 
bezrobotnych ubiegających się o 
jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

33 IV.6. Dążenie 
do zapewnienia 
nowoczesnych 
standardów obsługi 
przedsiębiorców 
w instytucjach 
samorządu 
powiatowego, 
przyczyniających się 
do polepszenia 
kontaktów i jakości 
obsługi 
przedsiębiorców. 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

dni/usługa  Realizator PUP 

średnio 14 
dni/rozpatrzenie 
wniosku o 
zorganizowanie 
stażu 

średnio 14 dni/ 
rozpatrzenie 
wniosku o 
organizowanie 
prac 
interwencyjnych 

średnio 21 
dni/rozpatrzenie 
wniosku o 
wyposażenie lub 
doposażenie 
stanowiska pracy 

średnio 21 dni/ 
rozpatrzenie 
wniosku o 
przyznanie 
środków 

Kontrola terminu rozpatrywania wniosków 
pracodawców i przedsiębiorców 
na organizację form aktywnych. 

Ponadto: 

1. Zwiększenie bazy danych 
kontaktowych (o 234 adresów e-mail) 
przedsiębiorców i pracodawców 
w systemie Syriusz SD w celu poprawy 
jakości procesu informacyjnego 
podmiotów gospodarczych o 
działaniach realizowanych przez urząd.  

2. Bieżące informowanie pracodawców 
i przedsiębiorców o działaniach 
realizowanych przez urząd i możliwości 
skorzystania z pomocy urzędu 
w zakresie tworzenia miejsc pracy (6 e-
maili informacyjnych w roku 2018) 

3. Stała opieka doradcy klienta nad 
pracodawcą i przedsiębiorcą w zakresie 
pomocy określonej w ustawie, 
w szczególności ustalanie 
zapotrzebowania na nowych 
pracowników i pozyskiwanie ofert 

http://www.praca.gov.pl/
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z Krajowego 
Funduszu 
Szkoleniowego  

średnio 2 
dni/rejestracja 
oświadczenia o 
powierzeniu 
wykonywania 
pracy 
cudzoziemcowi  

średnio 2 
dni/wydanie 
zezwolenia 
na pracę 
sezonową  

pracy w ramach pośrednictwa pracy 
oraz ułatwienie dostępu do innych form 
pomocy określonych w ustawie. 

34 IV.7. Prowadzenie 
działań 
informacyjnych 
w zakresie 
pozyskiwania 
funduszy na rozwój 
małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

forma/sztuk informacja 
na stronie www/1 

mail 
informacyjny/1 

Materiały promocyjne 

Opublikowanie na stronie internetowej 
urzędu informacji o możliwości 
pozyskiwania funduszy na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw  

Przesłanie informacji o możliwości 
pozyskiwania funduszy na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw 
do przedsiębiorców znajdujących się 
w bazie PUP 

35 IV.8.Wspieranie 
samozatrudnienia 
i tworzenia nowych 
miejsc pracy 
w sektorze mikro 
i małych 
przedsiębiorstw. 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok  Realizator PUP  

63/2018 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej przyznane 
w ramach środków Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Podziałania 1.1.2 PO WER, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 8.1 RPO, Rezerwy 
Funduszu Pracy oraz PFRON 

Realizator PUP 

29/2018 

Refundacja kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego  

w ramach środków Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 8.1 RPO  

Realizator PUP 

43/2018 

Stanowiska pracy utworzone w ramach prac 
interwencyjnych (refundacja pracodawcy, 
który zatrudnił w ramach prac 
interwencyjnych na okres do 6 miesięcy 
skierowanych bezrobotnych, część kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
skierowanych bezrobotnych) 

36 IV.9. Tworzenie 
powiatowego paktu 
na rzecz zatrudnienia. 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok  Realizator PUP 

1/2018 

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Jeżewo we współpracy z: 

 Urzędem Gminy w Jeżewie, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
w Jeżewie 
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37 IV.10. Kreowanie 
postaw 
przedsiębiorczych 
i przedsiębiorczości 

(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok Realizator PUP 

300/2018  

Opracowanie i wydruk broszury 
informacyjnej „Bądź przedsiębiorczy – 
zostań swoim szefem. (Poradnik dla osób 
bezrobotnych rozpoczynających działalność 
gospodarczą)”. 

 

Tabela nr 46 SPOŁECZEŃSTWO 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 
(odpowiedzialny za 
realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 
WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2018 ROKU 

I EDUKACJA i OŚWIATA 

I.I. Poprawa jakości systemu szkolnictwa i zwiększenie dostępności do kształcenia 

38 I.I.1. Stworzenie 
(strategii) lokalnej 
polityki oświatowej 
dla placówek 
prowadzonych przez 
powiat 
i dostosowania 
kształcenia 
do zapotrzebowania 
rynku pracy 

(Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

liczba/aktuali
zacje/nowe 

Realizator PZEA 

1 dokument 

Opracowanie Lokalnej Polityki Oświatowej 
Powiatu Świeckiego zgodnie z Uchwałą Nr 
XIX/112/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 
22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnej Polityki Oświatowej Powiatu 
Świeckiego na lata 2016 – 2021. 
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39 I.I.2. Rozwój 
kompetencji 
kluczowych 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół 

liczba 
uczniów  

ilość/rok 

Realizator i LO 
Świecie 

302 uczniów 

30 nauczycieli 

300 ulotek/2018  

200 teczek/2018  

200 długopisów/2018  

1 Multimedialna 
prezentacja/2018  

Szkoła realizuje projekt unijny 
„Kompetentny absolwent”. w szkole 
prowadzi się lekcje metodą projektu; stawia 
się na pracę zespołową; nauczyciele 
wykorzystują na zajęciach TIK; stosuje się 
ocenianie kształtujące (wszyscy nauczyciele 
zostali przeszkoleni) tzn. wzrasta 
umiejętność motywowania uczniów; 
uczniowie biorą udział w konkursach 
przedmiotowych, przeprowadzają 
eksperymenty; dzięki godzinom 
wychowawczym i zajęciom doradztwa 
zawodowego uczniowie potrafią 
zaplanować swoją ścieżkę kariery; w szkole, 
a także kultywuje tradycje patriotyczne; 
szkoła samodzielnie organizuje lub bierze 
udział w akcjach charytatywnych; szkoła 
organizuje wyjazdy do teatru i kina; 
na zajęciach artystycznych młodzież 
przygotowuje wystawy i happeningi; 
w szkole działa zespół muzyczny. 

Promocja kształcenia w i LO podczas 
Targów Edukacyjnych w hali widowiskowo-
sportowej w Świeciu, podczas drzwi 
otwartych szkoły (2 edycje) oraz podczas 
wizyt w gimnazjach. Realizacja zajęć 
językowych, z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i doradztwa zawodowego 
dla uczniów; szkolenie dla nauczycieli 
z zakresu prowadzenia zajęć metodą 
eksperymentu naukowego oraz 
wykorzystania TIK na zajęciach. 

zł/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

2.400,00 zł/2018  

1.274,12 zł/2018  

1.522,14 zł/2018  

Wycieczki edukacyjne: 

 Wycieczka dla uczniów wyróżnionych 
w minionym roku szkolnym za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. Jest to działanie cykliczne, 
realizowane przez szkołę od wielu lat. 

 Wyjazd uczniów o profilu medycznym 
na obóz „Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej” do Starej Rzeki 

Udział uczniów w konkursach: 

 Ogólnopolski konkurs „Tęcza Foto”; 

 Konkurs Eko – Planeta; 

 Olimpiada Statystyczna; 

 Lab Test etap finałowy – Bydgoszcz  

 Poeci z Kociewia – konkurs recytatorski  

 Festiwal Kociewski im. Romana 
Landowskiego z Kociewia. 

 Udział uczniów w warsztatach: 

 chemiczne organizowane przez Młyn 
Wiedzy w Toruniu  

Udział w wykładach w Collegium Medicum 
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w Bydgoszczy „Medyczna środa” 

Liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Świeciu 

60 uczniów 

400 nauczycieli 

Nauczyciele na wszystkich lekcjach 
stwarzają warunki do rozwijania wszystkich 
kompetencji kluczowych. Wizytator KO 
w Bydgoszczy przeprowadzał w szkole 
monitorowanie realizacji tego zagadnienia. 
Potwierdził realizację. Realizacja w szkole 
projektów Erasmus+ i PO WER dla 
zawodów: technik logistyk, technik 
hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Realizacja w szkole 
projektów: „Szkoła zawodowców”, 
„Wykształcony Profesjonalista”, 
„Kompetentny Absolwent”. Organizacja 
zajęć specjalizacyjnych dla zawodów: 
technik mechanik i technik mechatronik. 

ilość/rok Realizator PZEA 

4/2018  

Realizacja projektów skierowanych 
do uczniów: 

w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie 
zawodowe „Wykształcony profesjonalista” 
oraz w ramach Poddziałania 10.2.2 
Kompetentny absolwent 

Realizacja projektu skierowanego do osób 
dorosłych „Edukacja dorosłych na rzecz 
rynku pracy w powiecie sępoleńskim, 
świeckim i tucholskim”  

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem  
100 uczniów 
 

100 uczniów  
 
19 uczniów  
10 uczniów 
10 uczniów 
 
10 uczniów 

15 uczniów 
 
 

199 uczniów  

199 uczniów 

6 uczniów 

 

6 uczniów 

 

5 uczniów  

 zajęcia z zakresu umiejętności 
interpersonalnych 

 zajęcia z zakresu wizerunku 
biznesowego i autoprezentacji 

 zajęcia z języka polskiego 

 zajęcia z matematyki 

 zajęcia z języka niemieckiego 
zawodowego 

 zajęcia z języka angielskiego zawodowe 

 zajęcia z zakresu doradztwa 
edukacyjno- zawodowego związanego 
z wyborem dalszej ścieżki kształcenia 

 indywidualne doradztwo zawodowe  

 miniprzedsiębiorstwo „Wesoły patrol” 

 warsztaty młodego eksperymentatora 
z przedmiotów przyrodniczych 

 zajęcia warsztatowe z zakresu 
projektowania stron WWW 

 zajęcia warsztatowe z zakresu 
projektowania gier i aplikacji 

Uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe 
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na zajęciach lekcyjnych, na zajęciach 
dodatkowych oraz zajęciach prowadzonych 
w ramach projektów unijnych 
„Kompetentny Absolwent” i „Wykształcony 
Profesjonalista”. 

40 I.I.3. Poszerzenie 
bazy dydaktycznej 
kształcenia ogólnego 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

forma/sztuk 

 

 

 

 

 

 

zł/rok 

Realizator i LO 
w Świeciu 

tablety/8 szt. 

laptopy/3 szt. 

niszczarka/1 szt. 

urządzenie 
wielofunkcyjne/1 szt. 

480.000zł/2018  

Szkoła pozyskała 8 tabletów, 1 laptop 
w ramach projektu „Kompetentny 
absolwent”. Zakupiono 2 laptopy, 
niszczarkę do dokumentów oraz urządzenie 
wielofunkcyjne ze środków własnych. 
Przeprowadzono remont i modernizację 
budynku po byłym internacie, w którym 
znajdują się sale lekcyjne.  

zł/rok Realizator ZSP 
w Świeciu 

 

41.549,64 zł/2018  

 

 

189.767,81 zł/2018  

 

25.000 zł/2018  

 

5.000 zł/2018  

 

Zakupy wyposażenia dydaktycznego 
w ramach projektów realizowanych 
w szkole: „Szkoła Zawodowców”, 
„Kompetentny Absolwent”, „Wykształcony 
Profesjonalista” 

Zakup wyposażenia dydaktycznego ze 
środków budżetowych szkoły 

Pozyskanie środków pozabudżetowych 
projekt Mondi „Zdecydujmy razem” 

Zakup wyposażenia ze środków 
budżetowych szkoły: komputery, rzutniki 
multimedialne 

 

liczba 
uczniów 

 

 

zł/rok 

Realizator ZSP 
w Nowem 

170 uczniów 

30 nauczycieli 

 4.211,10 zł/2018  

8.332/02 zł/2018 

12.572,00/2018  

273,04 zł/2018  

Zakup książek i czasopism do biblioteki. 
Zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiono 
literaturę fachową oraz beletrystykę, którą 
wykorzystują nauczyciele oraz uczniowie. 
Zakupiono 6 tabletów wykorzystywanych 
na lekcjach przedmiotów 
ogólnokształcących. Zakupiono laptop, 
projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne. 
Zakupiono czytniki i pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane na lekcjach biologii, 
przyrody i wychowania do życia w rodzinie. 
Zakupione w ramach projektu 
„Kompetentny Absolwent”. 

 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSS 
w Świeciu 

250 uczniów  

Zakup pomocy dydaktycznych, książek, 
materiałów ćwiczeniowych, wyposażenia 
zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 
nauczycieli. 

41 I.I.4. Wypracowanie 
efektywnego 
systemu dostępu 
uczniów do obiektów 
sportowych 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 

 

liczba 
uczniów  

Realizator ILO 
w Świeciu 

302 uczniów  

Uczniowie korzystają w ramach lekcji 
wychowania fizycznego z hali widowiskowo 
– sportowej, siłowni i basenu. 

 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Świeciu 

700 uczniów  

Uczniowie szkoły korzystają z: Sali 
gimnastycznej i siłowni szkolnej. 

Uczniowie korzystają z obiektów 
pozaszkolnych: hala widowiskowo - 
sportowa w Świeciu, stadion Wdy, boisko 
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Administracyjny 
Szkół) 

„Orlik” 

m2/ucznia 

 

 

 

 

 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem 

-zewnętrzne boisko 
wielofunkcyjne 968 
m2  

- sala gimnastyczna  

210 m2 

Realizator ZSS 
w Świeciu 

250 uczniów 

Opracowano harmonogram zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych wychowania 
fizycznego. Zajęcia pozalekcyjne 
wychowania fizycznego odbywają się 
zgodnie z opracowanym harmonogramem 
na dwóch obiektach: na Sali gimnastycznej 
i boisku. 

Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych korzystają z dostępnej 
infrastruktury – boiska wielofunkcyjnego  

(432 m2), rozbieżni (32,28 m2), zeskoczni 
(12,5 m2), sali gimnastycznej (155,31 m2), Sali 
do gimnastyki korekcyjnej ( 14,42 m2), 
siłowni (33,35 m2), placu zabaw (336 m2). 

42 I.I.5. Przygotowanie 
bazy dla potrzeb 
prowadzenia 
specjalistycznej 
terapii uczniów 
i wychowanków 
w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 
w Warlubiu 

(Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
szkół) 

forma/sztuk  Realizator SOSW 
w Warlubiu 

przedszkole/1 

 

inicjatywy/1 

 

 

 

inicjatywy/1 

 

Utworzenie przedszkola specjalnego 
„Promyczek” przy SOSW w Warlubiu. 

 

 

Najem i przygotowanie pomieszczeń 
do edukacji i terapii osób 
niepełnosprawnych w ramach zajęć 
w klasach Przysposabiających do Pracy. 

 

Zakup tablic interaktywnych.  

43 I.I.6. Stworzenie 
modelu wspierania 
uczniów zdolnych 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

liczba 
uczniów 

Realizator i LO 
w Świeciu  

302 uczniów 

W szkole rozwija się potencjał uczniów 
zdolnych poprzez pracę metodą projektu 
(pobudzamy kreatywność); organizujemy 
dodatkowe zajęcia typu: matematyka 
w zastosowaniach, chemia w zadaniach, 
biologia eksperymentalna, warsztat 
i techniki rysunku. Uczniowie zdolni biorą 
udział w konkursach szkolnych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich, natomiast 
nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia 
z nimi przygotowując ich do konkursów 
na wyższych szczeblach. Dla uczniów 
zainteresowanych naukami przyrodniczymi 
szkoła organizuje wyjazdy na wykłady 
na uczelnie wyższe.  
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ilość/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

3/2018  

 

 

- Kółko z języka niemieckiego 

- Kółko z matematyki 

- Kółko z informatyki  

liczba 
uczniów 

zł/rok 

Realizator ZSP 
w Świeciu 

312 uczniów 

 

 60.547,40 zł/2018  

Uczniowie otrzymują stypendia za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe. Wypłacono 
stypendia w kwocie 60.547,40 zł. Szkoła 
realizuje zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów – w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Sukcesy i osiągnięcia uczniów szkoły 
promowane są na stronie internetowej 
szkoły, na szkolnym profilu Facebooka oraz 
w lokalnych mediach. 

 

forma/sztuk 

 

 

liczba 
uczniów 

zł/rok 

liczba 
uczniów 

zł/rok 

liczba 
uczniów 

zł/rok 

liczba 
uczniów 

zł/rok 

liczba 
uczniów 

zł/rok 

 

Realizator ZSP 
w Nowem 

dokument/1 

 

36 uczniów 

12.290,00 zł/2018  
14 uczniów 

2.104,00 zł/2018  
3 uczniów 

5.160,00 zł/2018  

2 uczniów 

 3.000,00 zł/2018  

4 uczniów 

14.500,00 zł/2018  

Uczniowie otrzymują stypendia zgodnie 
z Regulaminem Przyznawania pomocy 
materialnej. 

 Szkolny Program Wspierania 
Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów 

 stypendia za wyniki w nauce 

 

 stypendia za osiągnięcia sportowe 

 

 stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

 stypendium Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

 stypendium Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza  

44 I.I.7. Tworzenie 
z udziałem rodziców 
skutecznych 
programów 
wychowawczych 
i profilaktycznych 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

 

ilość/rok 

forma/sztuk 

Realizator i LO 
w Świeciu 

1/2018 

program 
profilaktyczno-
wychowawczy/1 szt. 

programy 
wychowawcze dla 
klas/11 szt. 

Co roku tworzymy wspólnie z rodzicami 
skuteczny program profilaktyczno-
wychowawczy i efektywnie go realizujemy. 
Rodzice danego oddziału mają wpływ 
na kształt planu wychowawczego dla klasy. 

 

ilość/rok 
 

 

 

Realizator ZSP 
w Nowem 

1/2018  

 

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne 
realizowane są przez nauczycieli, 
wychowawców, pedagoga – we współpracy 
z różnymi instytucjami. 

 Program Wychowawczo - 
Profilaktyczny (uchwalony przez Radę 
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Liczba 
uczniów 

 

liczba 
uczniów 
 

liczba 
uczniów  

 

 

liczba 
uczniów  

 

 

40 uczniów 

 

70 uczniów 

 

 

100 uczniów 

 

 

80 uczniów 

Rodziców) 
 realizacja programu profilaktycznego 

„ARS czyli jak dbać o miłość?” 
 zajęcia z dzielnicowym nt. 

odpowiedzialności karnej nieletnich 
 zajęcia z psychologiem nt. Nowe 

narkotyki, manipulacje 
i cyberuzależnienie – spotkanie 
rodziców z dzielnicowym nt. wypływu 
narkotyków na zdrowie 
i funkcjonowanie człowieka 

Ilość/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

1/2018  

na początku każdego roku szkolnego jest 
przygotowany projekt programu 
wychowawczo-profilaktycznego 
na podstawie ankiet, obserwacji 
z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 
Przyjmowany przez Radę Rodziców  

ilość/rok 

forma 

Realizator ZSS 
w Świeciu 

 

1/2018  

program 
wychowawczo – 
profilaktyczny  

W tworzeniu programu wychowawczo – 
profilaktycznego współuczestniczą Rodzice. 
Przekazują propozycje nowych rozwiązań, 
sugestie dotyczące istniejących zapisów 
w programie. Propozycje dotyczyły 
sposobów realizacji i celów 
wychowawczych, zasad stosowania kar 
i nagród, sytuacji w których rodzice widzą 
konieczność zawiadamiania innych instytucji 
o niewłaściwych zachowaniach uczniów, 
zasad współpracy między szkołą, uczniem 
i rodzicem oraz instytucjami 
wspomagającymi w tym zakresie. 

45 I.I.8. Opracowanie 
i wdrożenie systemu 
„nauczania 
na odległość” 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

Liczba 
nauczycieli 

liczba 
uczniów 

Realizator i LO 
w Świeciu 

30 nauczycieli 

302 uczniów 

Szkoła stosuje tylko elementy nauczania 
na odległość. Nauczyciele i uczniowie mają 
stały kontakt przez e-dziennik. Poprzez 
serwis internetowy można zadać zadanie, 
odebrać zadanie domowe od ucznia, 
przesłać materiały do lekcji.  

II RYNEK PRACY 

II.I. Tworzenie oferty edukacyjnej szkół i placówek kształcenia zawodowego adekwatnie do potrzeb rynku pracy 

46 II.I.1. Stworzenie 
szkolnych 
programów 
doradztwa 
zawodowego 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 

 

ilość/rok 

 

 

 

 

 

Realizator i LO 
w Świeciu 

1/2018  

  

W szkole realizuje się Wewnątrzszkolny 
Program Doradztwa Zawodowego. Doradca 
zawodowy przeprowadza w każdej klasie 
po 10 lekcji. Współpracujemy też w tej 
dziedzinie z PUP – doradcy mają zajęcia 
z naszymi uczniami. 
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Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

 

 

ilość/rok 

 

 

 

 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

3/2018  

 w ramach szkolnego programu doradztwa 
zawodowego prowadzone są: 

 zajęcia grupowe, indywidualne; 
 Mikołajkowe Targi Edukacji i Pracy dla 

uczniów ZSOiP w Świeciu; 
 testy predyspozycji zawodowych (w 

ramach współpracy z Młodzieżowym 
Centrum Kształcenia w Świeciu). 

 

ilość/rok 

zł/rok 

Realizator ZSP 
w Świeciu 

2/2018  

11.222.38 zł/2018  

Spotkanie zawodoznawcze z Zarządem 
i pracownikami BART. 

Spotkanie zawodoznawcze z Zarządem 
i pracownikami SCHUMACHER. 

Organizacja zajęć specjalizacyjnych 
w firmach: MONDI, NOVATECH, EWIKOR. 

Zakup i wytwarzanie materiałów 
promujących proponowane kierunki 
kształcenia (ulotki, foldery, ogłoszenia 
prasowe). 

Organizacja „Drzwi otwartych szkoły”, „Dni 
otwartych pracowni”, „Festiwalu 
zawodów”, „Tygodnia Umiejętności 
Zawodowych”.  

Udział szkoły w lokalnych imprezach: 
„Dzień Bałabuna”, „Jarmark Świąteczny”, 
„Dni Mondi”. 

ilość/rok Realizator ZSP 
w Nowem 

1/2018  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego 

ilość/rok Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu 

1/2018  

Opracowanie szkolnego programu 
doradztwa zawodowego z uwzględnieniem 
specyfiki szkoły oraz wieku beneficjentów. 
Prowadzenie zajęć z doradztwa 
zawodowego w klasach 7-8 wynikających ze 
szkolnego planu nauczania. Realizacja zajęć 
indywidualnych i grupowych z zakresu 
doradztwa zawodowego przez pedagoga 
szkolnego w ramach obowiązków 
zleconych przez dyrektora szkoły.  

47 II.I.2. 
Unowocześnianie 
bazy dydaktycznej 
szkół do nowych 
kierunków 
kształcenia 

potrzebnych na rynku 
pracy 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

 

Ilość/rok 

 

 

 

 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

1 szt./2018  

 

1 szt./2018  

1 szt./2018  

1 szt./2018  

10 szt./2018  

 Sprzęt dydaktyczny do pracowni: 

 technik papiernictwa (urządzenie 
służące do suszenia arkusików papieru, 
waga laboratoryjna); 

 technik administracji (laminator); 
 technik administracji (niszczarka); 
 10 szt. komputerów. 

 

zł/rok 

 

 

 

Realizator ZSP 
w Nowem 

53.123,85 zł/2018  

 

 

Zakup pomocy do pracowni logistycznej 
i informatycznej. 

Do pracowni informatycznych zostało 
zakupione 15 zestawów komputerowych 
oraz aparat cyfrowy. 
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zł/rok 

 

 

374,90 zł/2018  

Zakupione w ramach programu unijnego  

„Wykształcony Profesjonalista” 

Do pracowni logistycznej została zakupiona 
literatura fachowa.  

48 II.I.3. Dostosowanie 
oferty edukacyjnej 
pod potrzeby 
wiodących gałęzi 
przemysłu 

w powiecie 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół, Powiatowy 
Urząd Pracy) 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

1/2018 

 Otwarto nowy kierunek kształcenia Technik 
elektryk. 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

 

 

liczba 
inicjatyw/rok  

Realizator PUP 
w Świeciu 

1/2018 

 

 

2/2018 

Udział w X Świeckich Targach Edukacji 
i Pracy  

Opracowanie we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu 
oraz upowszechnienie na terenie powiatu 
wyników badania „Barometr rynku pracy” 

Opracowanie i upowszechnienie raportu 
„Monitoringu zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w powiecie świeckim za 
2017 rok” 

49 II.I.4. Promocja wśród 
mieszkańców 
kierunków 
kształcenia 
zawodowego 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

 

forma/sztuk 

 

 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

materiały 
promocyjne/4 szt. 

Promocja: 

1. Ulotki informujące o ofercie szkoły. 
2. Przedmioty na których umieszczono 

logo i nazwę szkoły np.: długopisy, 
ołówki itp. 

3. Stoisko z w/w artykułami- Targi Edukacji 
i Pracy na Hali Widowiskowo- 
Sportowej. 

4.  Organizacja imprez dla środowiska 
lokalnego. 

 

 

forma/zł 

 

forma/sztuk 

 

Realizator ZSP 
w Nowem 
ulotki/ plakaty/ 
banery/ gadżety – 
2.606,50 zł 
 

spotkania/12 

Inicjatywa/1 
lekcje/8 

Zespół do spraw promocji realizuje swoje 
zadania przez organizację: lekcji otwartych 
z przedmiotów zawodowych, Drzwi 
Otwartych dla gimnazjalistów oraz 
prezentacje oferty szkoły wśród rodziców. 
Ulotki są rozdawane, a banery i plakaty 
rozwieszane na terenie gmin: Nowe, 
Warlubie i Smętowo Graniczne.  

 zakup materiałów promocyjnych 
 prezentacja oferty edukacyjnej szkoły 

wśród gimnazjalistów i ich rodziców 
 organizacja Drzwi Otwartych 
 organizacja lekcji otwartych ( 

z przedmiotów informatycznych 
i handlowych) dla gimnazjalistów 

 Dzień Sportu impreza o charakterze 
sportowo – promocyjnym dla uczniów 
gimnazjów  

 wizyty studyjne gimnazjalistów 
w zakładach pracy w ramach promocji 
szkolnictwa zawodowego. 

 

 

forma/sztuk 

Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu 

ulotka /100 sztuk 

Rozpropagowanie ulotek wśród uczniów 
gimnazjów z terenu powiatu. 

Przesyłanie oferty placówki drogą mailową, 
poprzez stronę internetową i Facebooka 
szkoły.  
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50 II.I.5. Stworzenie 
modelu rekomendacji 
„dobrych praktyk 
zawodowych” 

(Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

 

liczba 
inicjatyw/ 
rok 

Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu 

2/2018  

Nawiązanie współpracy pracodawca - 
szkoła. 
Współpraca z pracodawcami w zakresie 
dobrego przygotowania ucznia do zawodu. 
Badanie losów absolwentów. 

51 II.I.6. Zacieśnienie 
współpracy szkół 
z partnerami rynku 
pracy w zakresie 
szkolnictwa 
zawodowego (szkoły 
wyższe, pracodawcy) 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół, Powiatowy 
Urząd Pracy) 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

 

 

liczba 
uczniów 

Realizator i LO 
w Świeciu 

3/2018  

66 uczniów 

Co roku uczniowie uczestniczą w Tragach 
Edukacyjnych w Toruniu, wyjeżdżają 
na uczelnie wyższe i targi uczelniane 
do Gdańska, Bydgoszczy i Torunia. Uczelnie 
wyższe prezentują swoją ofertę edukacyjną 
na terenie i LO. 

Młodzież uczestniczy w spotkaniach 
z pracownikami PUP i Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Świeciu. 

 

 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

 

5/2018  

 

 

 Mikołajkowe Targi Edukacji i Pracy dla 
uczniów ZSOiP w Świeciu; 

 „Dzień otwarty Mondi S.A.”; 
 „Festiwal Papieru” 
 organizacja zajęć warsztatowych 

w ramach „Drzwi otwartych szkoły” we 
współpracy z firmą MONDI S.A. sp. 
z O.O. 

 udział w spotkaniach organizowanych 
dla uczniów i rodziców w Gimnazjach 
na terenie powiatu świeckiego wraz 
z przedstawicielami firmy MONDI S.A. 
sp. z o.o. 

Realizator PUP  

 

12/2018  

Realizacja warsztatów z zakresu doradztwa 
zawodowego dla uczniów: 

 i Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu 
 II Liceum Ogólnokształcącego 

w Świeciu 
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowem 
 Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu 
 Zespołu Szkół Menedżerskich 

w Świeciu 
 Gimnazjum w Warlubiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

liczba 

Realizator ZSP 
w Nowem 

 

 

 

 

 

 

 

4/2018  
 

Szkoła szeroko współpracuje z partnerami 
rynku pracy. w szkole odbywają się Targi 
Pracy oraz warsztaty dla młodzieży 
z przedstawicielami zakładów pracy oraz 
przedsiębiorcami. Szkoła organizuje 
również Spotkania z Pracodawcami, 
na które zaprasza przedstawicieli 
Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

 wycieczki przedmiotowe do zakładów 
pracy 

 spotkanie z przedsiębiorcami 
 warsztaty dla uczniów organizowane 
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inicjatyw/rok 

liczba 
inicjatyw/rok 

liczba 
inicjatyw/rok 

liczba 
uczniów 

liczba 
uczniów 

liczba 
uczniów 

liczba 
inicjatyw/rok 

liczba 
inicjatyw/rok 

liczba 
uczniów 

liczba 
uczniów 

1/2018  
 

1/2018  
 

7/2018  

37 uczniów 

58 uczniów  

23 uczniów 

1/2018  

 

2 spotkania/2018  

28 pracodawców 

 

15 uczniów 

6 uczniów  

przez doradcę zawodowego we 
współpracy z Punktem Pośrednictwa 
Pracy w Nowem i Mobilnym Centrum 
Informacji Zawodowej w Bydgoszczy 

 organizacja Symulacyjnej Rozmowy 
Kwalifikacyjnej z pracodawcami 

 warsztaty w Powiatowym Urzędzie 
Pracy dla uczniów kończących szkołę 

 Dzień Przedsiębiorczości 
 organizacja Targów Pracy (z udziałem 

10 uczelni wyższych i 6 pracodawców) 
 spotkanie z pracodawcami 
 płatne staże zawodowe realizowane 

w ramach projektu „Wykształcony 
Profesjonalista „ 

 międzynarodowe staże zawodowe 
w Hiszpanii realizowane w ramach 
projektu „POWER” 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu  

1/2018  

Kontakt wicedyrektora i wychowawcy 
z pracodawcami, szybka reakcja szkoły 
na zastrzeżenia i uwagi przedsiębiorców, 
aktywne zainteresowanie szkoły nauką 
ucznia u pracodawcy, uzgadnianie 
programu praktyk z uwzględnieniem 
specyfiki przedsiębiorstwa i możliwości 
kształcenia na stanowisku pracy, wspólne 
ustalenie czasu realizacji programu 
szkolenia. Reagowanie na sygnały płynące 
od uczniów i rodziców dotyczące 
nieprawidłowości na praktykach, rozmowy 
z opiekunami uczniów, kontrola 
odbywanych praktyk. 

52 II.I.7. Zbudowanie 
systemu współpracy 
władz oświatowych 
i pracodawców 
na rzecz praktyk 
zawodowych 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół, Powiatowy 
Urząd Pracy) 

liczba 
inicjatyw/rok  

Realizator PUP  

1/2018  

Wydanie opinii Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w sprawie propozycji kształcenia 
w zawodzie technik procesów drukowania 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Świeciu.  

53 II.I.8. Nawiązanie 
współpracy powiatu 
w tworzeniu przez 
gminy programów 

preorientacji 
i poradnictwa 
zawodowego 

 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator PZEA  

4/2018  

1) Nawiązanie przez Powiat współpracy 
z Urzędami Gmin z terenu Powiatu 
Świeckiego w zakresie zapoznawania 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze 
specyfiką pracy w organach 
i jednostkach organizacyjnych gmin, 
poprzez kierowanie uczniów 
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(Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

na miesięczne staże zawodowe 
w okresie wakacji. 

2) Udział uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących 
zawodowo w „Festiwalu zawodów”, 
organizowanym przez Gminę Świecie 
dla uczniów gimnazjów, gdzie 
uczniowie szkół zawodowych 
prezentują w sposób praktyczny, jak 
przebiega proces kształcenia 
zawodowego oraz specyfikę pracy 
w wybranych zawodach. 

3) Udział szkół ponadgimnazjalnych 
kształcących zawodowo w „Targach 
Edukacyjnych” i prezentowanie 
kształcenia zawodowego, jakie jest 
realizowane w szkołach 
ponadgimnazjalnych na terenie 
Powiatu Świeckiego. 

4) Przekazywanie gimnazjom, dla których 
organem prowadzącym są gminy 
na terenie powiatu, informacji o 
kształceniu w zawodach poprzez udział 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
kształcących zawodowo w spotkaniach 
z uczniami oraz przekazywanie im 
materiałów informacyjnych. 

54 II.I.9. Prowadzenie 
badań i wykonywanie 
ekspertyz 
dotyczących rozwoju 
rynku pracy 
i gospodarki 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

 

Ilość 
opracowań/r
ok  

 

Realizator PUP  

3/2018  

 

Opracowanie we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu 
badania „Barometr rynku pracy” 

Opracowanie raportu „Monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w powiecie świeckim za 2017 rok” 

Opracowanie listy zawodów i specjalności 
z uwzględnieniem kwalifikacji 
i umiejętności, na które istnieje 
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. 

II.II. Przygotowanie efektywnej i zintegrowanej oferty aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy 

55 II.II.1. Koordynowanie 
działania instytucji 
powiatowych 
działających na rzecz 

aktywizacji 
zawodowej 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

 

efekt/rok  

 

 

Realizator PUP  

468 
zaktywizowanych 
osób 
bezrobotnych/2018 

Środki rezerwy FP: 

Okres realizacji: maj 2018r. – grudzień 2019r.  

Budżet programu: 179.800,00 zł 

Grupa docelowa :osoby długotrwale 
bezrobotne  

Cel programu: zdobycie doświadczenia 
zawodowego i kwalifikacji zawodowych, 
wzrost zatrudnienia poprzez wsparcie 
powstawania nowych miejsc pracy oraz 
podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa:  

 planowana 79% 
 osiągnięta program w trakcie realizacji  

Liczba osób zaktywizowanych: 
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 staże 20 
 szkolenia 5 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej: 2 

Środki rezerwy FP: 

Okres realizacji: czerwiec 2018r. – grudzień 
2019r. 

Budżet programu: 313.700,00 zł 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne 
zamieszkujące na wsi 

Cel programu: zdobycie doświadczenia 
zawodowego, wzrost mobilności, wzrost 
zatrudnienia poprzez wsparcie 
powstawania nowych miejsc pracy oraz 
podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa:  

 planowana 82% 
 osiągnięta: program w trakcie realizacji  

Liczba osób zaktywizowanych: 

 staże 33 
 bon na zasiedlenie 5 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej: 7 

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych w powiecie świeckim 
(III)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni 
na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
poprzez działania powiatowych urzędów 
pracy, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 
31.12.2018 

Budżet: 3.607.666,00 zł 

Liczba uczestników: 482 

Cel projektu: zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 
29 roku życia znajdujących się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie 
świeckim. 

Główny rezultat projektu: podjęcie przez co 
najmniej 33% osób w wieku 50 lat i więcej, 
39% kobiet , 33% osób 
z niepełnosprawnościami, 30% osób 
długotrwale bezrobotnych, 38% osób o 
niskich kwalifikacjach, 43% osób nie 
kwalifikujących się do żadnej grupy. Projekt 
jest skierowany do osób bezrobotnych 
należących co najmniej do jednej 
z poniższych grup: 

 osób powyżej 50 roku życia (plan 97 
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osób/ wykonanie 142 osoby) 
 kobiet (plan 243 osoby / wykonanie 285 

osoby) 
 osób z niepełnosprawnościami (plan 32 

osoby / wykonanie 50 osób) 
 osób długotrwale bezrobotnych (plan 

121 osób / wykonanie 207 osób) 
 osób o niskich kwalifikacjach (plan 280 

osób / wykonanie 397 osób) 

Zadania realizowane w projekcie:  

 poradnictwo zawodowe 178 osób, 
 pośrednictwo pracy 304 osoby, 
 staże 402 osoby, 
 szkolenia 21 osób, 
 jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 37 osób, 
 refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażanie stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego 22 osoby 

Efektywność zatrudnieniowa : 

dla kobiet: plan 39% / wykonanie 81,43 % 

dla osób długotrwale bezrobotnych: plan 30 
% / wykonanie 72,35% 

dla osób o niskich kwalifikacjach: plan 38% / 
wykonanie 77,68% 

dla osób w wieku 50 lat i więcej: plan 33% / 
wykonanie 62,70% 

dla osób z niepełnosprawnościami: plan 33% 
/ wykonanie 73,17% 

dla osób nie kwalifikujących się do żadnej 
grupy: plan 43% / wykonanie 100% 

Projekt „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
świeckim (III)” w ramach Osi priorytetowej 1 
Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 
31.12.2018 

Budżet: 4.238.603,00 zł 

Liczba uczestników: 562 

Cel projektu: zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie 
świeckim, w tym w szczególności osób, 
które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

Główny rezultat projektu: podjęcie 
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zatrudnienia przez:  

 17% osób z niepełnosprawnościami 
 35% osób długotrwale bezrobotnych 
 48% osób o niskich kwalifikacjach 
 43% osób nie kwalifikujących się 

do żadnej z ww. grup. 

Projekt jest skierowany m.in. do osób 
bezrobotnych należących do poniższych 
grup: 

 kobiet (plan 310 osób / wykonanie 390 
osób) 

 osób z niepełnosprawnościami (plan 17 
osób / wykonanie 26 osób) 

 osób długotrwale bezrobotnych (plan 
174 osoby / wykonanie 282 osoby) 

Zadanie zrealizowane w projekcie:  

 poradnictwo zawodowe 197 osób, 
 pośrednictwo pracy 365 osób, 
 staże 481 osób, 
 szkolenia 20 osób, 
 jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 61 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa: 

 dla osób długotrwale bezrobotnych: 
plan 35% / wykonanie 82,01% 

 dla osób o niskich kwalifikacjach: plan 
48% / wykonanie 80,10% 

 dla osób z niepełnosprawnościami: plan 
17% / wykonanie 83,33% 

 dla osób nie kwalifikujących się 
do żadnej z ww. grup: plan 43% / 
wykonanie 77,14% 

56 II.II.2.Współpraca 
z samorządami 
gminnymi 
i instytucjami rynku 
pracy w zakresie 
tworzenia spójnej 
oferty aktywizacji 
zawodowej, 

(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/efekt/ro
k  

Realizator PUP  

90 osób/ roboty 
publiczne / 2018 

Współpraca z gminami w zakresie 
organizacji robót publicznych, prac 
społecznie użytecznych oraz Programu 
Aktywizacja i Integracja 

Realizator PUP  

100 osób/ prace 
społecznie 
użyteczne/2018 

Realizator PUP 

 3 osoby/ Program 
Aktywizacja 
i Integracja/2018 

57 II.II.3. Stworzenie 
specjalnych 
programów 
i projektów 
partnerskich 
dostosowanych 
do sytuacji osób 
na rynku pracy 

(Zarząd Powiatu, 

ilość/efekt/ro
k  

Realizator PUP 

4 programy/87 osób 
zaktywizowanych/201
8 

 

Środki rezerwy FP: 

Okres realizacji: maj 2018r. – grudzień 2019r. 

Budżet programu: 179.800,00 zł 

Grupa docelowa: osoby długotrwale 
bezrobotne  

Cel programu: zdobycie doświadczenia 
zawodowego i kwalifikacji zawodowych, 
wzrost zatrudnienia poprzez wsparcie 
powstawania nowych miejsc pracy oraz 
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Powiatowy Urząd 
Pracy, Powiatowe 
Centrum pomocy 
Rodzinie, Powiatowy 
Zespół Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa: 

 planowana 79% 
 osiągnięta: program w trakcie realizacji 

Liczba osób zaktywizowanych: 
 staże 20, 
 szkolenia 5, 
 jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 2 

Środki rezerwy FP: 

Okres realizacji: czerwiec 2018 r. – grudzień 
2019 r. 

Budżet programu: 313.700,00 zł 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne 
zamieszkujące na wsi 

Cel programu: zdobycie doświadczenia 
zawodowego, wzrost mobilności, wzrost 
zatrudnienia poprzez wsparcie 
powstawania nowych miejsc pracy oraz 
podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa: 

 planowana 82% 
 osiągnięta – program w trakcie 

realizacji 

Liczba osób zaktywizowanych: 

 staże 33, 
 bon na zasiedlenie 5, 
 jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 7 

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 

Zrealizowany został ze środków Funduszu 
Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Świeciu (PUP) na podstawie art. 62a 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, 
1149 ze zm.) we współpracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność statutową 
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, zgodnie 
z przepisami o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

W ramach programu realizowane były 
jednocześnie dwa bloki:  

a) blok Aktywizacja poprzez realizację 
prac społecznie użytecznych 
na zasadach określonych w art. 73a 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
(porozumienie z gminą o realizacji prac 
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społecznie użytecznych w ramach PAI) 
w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 
każdego uczestnika,  

b) blok Integracja w wymiarze 10 godzin 
zajęć w tygodniu – gmina Bukowiec – 3 
osoby. 

Czas trwania do 2 m-ce 

Grupa docelowa: bezrobotni z ustalonym 
profilem pomocy III, korzystający ze 
świadczeń pomocy społecznej  

Budżet: 1.166,40 zł 

Okres realizacji: kwiecień 2018 – maj 2018 

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Jeżewo zrealizowane zostało ze 
środków Funduszu Pracy.  

Głównym celem projektu było: 

Zwiększenie skuteczności działań 
podejmowanych przez PUP w Świeciu 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych zamieszkujących w gminach 
wiejskich powiatu świeckiego 
prowadzących do poprawy zdolności 
do zatrudnienia. 

Wsparciem w ramach projektu objęto osoby 
bezrobotne: 

 zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Świeciu, 

 mieszkające w gminie Jeżewo. 

Spośród 31 zgłoszeń do udziału w projekcie 
Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
przy wsparciu Rady Społecznej 
wytypowano 12 uczestników. 

W ramach projektu: 

 zrealizowano zajęcia grupowego 
poradnictwa zawodowego, w którym 
wzięło udział 11 uczestników, 

 zrealizowano zajęcia aktywizacyjne, 
w których wzięło udział 12 uczestników, 

 zrealizowano indywidualne i grupowe 
spotkania z pośrednikiem pracy, 
w których wzięło udział 12 uczestników, 

 opracowano Grupowy Plan Działania, 
w ramach którego zorganizowano 
inicjatywę lokalną. 

 3 uczestników skierowanych zostało 
na szkolenie (2os. – kurs prawo jazdy 
kat. B i 1 os. Szkolenie na operatora 
koparko – ładowarki kl. III oraz 
operatora pompy do mieszanki 
betonowej kl. III),  

 11 uczestników podjęło zatrudnienie po 
zakończeniu udziału w projekcie.  

Realizator PCPR Realizowano zadania ustawowe na rzecz 
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1/rehabilitacja/2018 osób niepełnosprawnych z za zakresu 
rehabilitacji społecznej  

III OCHRONA ZDROWIA 

III.I. Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców 

58 III.I.1. Realizacja 
programów 
profilaktycznych 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

ilość/rok  Realizator OR  

1/2018  

Realizacja Powiatowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 

Program realizuje min. Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy 
Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zgodnie z celami i zadaniami 
zapisanymi w programie. Zgodnie 
z zapisami Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 
oraz Uchwałą Nr 111/919/17 Zarządu Powiatu 
Świeckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia  
Psychicznego na lata 2017-2022 
przygotowane zostało sprawozdanie 
z realizacji programu w 2017 roku. Ponadto 
zostały podjęte działania w zakresie: 
upowszechnienia zróżnicowanych form 
pomocy i oparcia społecznego, aktywizacji 
zawodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi, udzielania wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego uczniom, 
rodzicom i nauczycielom, skoordynowania 
dostępnych form opieki i pomocy – w tym 
aktualizacja przewodnika informującego o 
lokalnie dostępnych formach opieki 
zdrowotnej, pomocy społecznej 
i aktywizacji zawodowej dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.  

Ponadto: 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji i ochrony zdrowia poprzez 
organizację i przeprowadzenie 
szkolenia pn. „Rola profilaktyki 
zintegrowanej w walce 
z uzależnieniami młodzieży”, które 
odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2018 
roku; 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji zdrowia pn. „Biała niedziela” 
dla mieszkańców powiatu świeckiego, 
które odbyło się dnia 11 sierpnia 2018 
roku w Osiu. 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji i ochrony zdrowia pn. „Bieg 
Niepodległości 1918 – 2018”, poprzez 
sfinansowanie m.in. obsługi medycznej 
biegu. Bieg odbył się 11 listopada 2018 
roku w Świeciu. 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji zdrowia pn. „Rajd 
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Niepodległości dla uczczenia 100 lecia 
Odzyskania Niepodległości w celu 
promocji sportu i zdrowego stylu 
życia”. Rajd odbył się 10 listopada 2018 
roku. 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji zdrowia pn. „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa” poprzez 
zakup czujników tlenków węgla. 

 Zorganizowano spotkanie z zakresu 
profilaktyki raka piersi „DR GRALEC 
DLA KOBIET” „O ZDROWIU PRZY 
KAWIE”. Spotkanie odbyło się 17 
października 2018 roku. Wzięło w nim 
udział około 100 mieszkanek powiatu.  

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji i ochrony zdrowia pn. 
„Niewidzialna rehabilitacja osób 
niewidomych i niedowidzących” min. 
Poprzez zakup czytnika, karty pamięci 
do czytnika. 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji i ochrony zdrowia pn. 
„Kampania informacyjno-edukacyjna 
wśród mieszkańców Powiatu 
Świeckiego” poprzez zakup min. 
Pasków testowych do badania cukru 
we krwi, materiałów dezynfekcyjnych. 

 Współfinansowanie zadania w ramach 
promocji i ochrony zdrowia pn. 
„Weekend dla zdrowia – badania 
w kierunku wczesnego wykrycia wad 
postaw u dzieci i młodzieży w wieku 4-
18 lat. Spotkania odbywały się przez 
cały rok, po jednym w każdej gminie 
powiatu. Zostało przebadanych 330 
dzieci. 

Starostwo Powiatowe realizuje projekt 
„Pracuj zdrowo” współfinansowany z EFS 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, mający 
na celu wydłużenie aktywności zawodowej 
pracowników Starostwa Powiatowego 
w Świeciu oraz podniesienie świadomości 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 

59 III.I.2. 
Opracowywanie 
i wydawanie 
materiałów 
edukacyjnych o 
tematyce 

Zdrowotnej 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 

forma/szt. Realizator OR  

ulotki/3200 szt. 

ścianka tekstylna/1szt. 

kamizelki/800 szt. 

artykuł/1szt. 

Materiały: 

 zakup i wykonanie 1200 ulotek 
dotyczących niekorzystnego wpływu 
spożywania alkoholu przez kobiety 
w ciąży 

 zakup i wykonanie 2000 ulotek 
promujących właściwe zachowania 
w przypadku podejrzenia zatrucia 
tlenkiem węgla  

 zakup i wykonanie jednej ścianki 
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Organizacyjny) tekstylnej z logiem Powiatu Świeckiego, 
adresem strony www oraz hasłem 
promującym zdrowie  

 zakup i wykonanie 800 kamizelek 
odblaskowych dla dzieci i dorosłych 
z logiem Powiatu Świeckiego oraz 
hasłem promującym zdrowie 

 publikacja jednego artykułu prasowego 
przedstawiającego ośrodki wspierające 
osoby niepełnosprawne w powiecie 
świeckim oraz promującego postawy 
pro zdrowotne 

60 III.I.3. Działania 
lobbingowe na rzecz 
zwiększenia środków 
finansowych na 

ochronę zdrowia 
i profilaktykę 
zdrowotną 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 

Organizacyjny) 

forma Realizator OR 

wystąpienie 

Temat podejmowany podczas posiedzeń 
Konwentu Powiatów Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

III.II. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Świeckiego oraz podniesienie jakości 
świadczonych usług medycznych 

61 III.II.1. Inwestycje 
w infrastrukturę 
budynków 
szpitalnych, ich 
wyposażenie 
i doposażenie 
w nowoczesny sprzęt 

(Zarząd Powiatu, 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„Nowy Szpital” Sp. 
z o. o.) 

zł/rok Realizator Nowy 
Szpital w Świeciu 

464.056,50 zł/2018  

Inwestycję w infrastrukturę budynków 
szpitalnych, wyposażenie w sprzęt 

1. Podpisanie umowy na dofinansowanie 
projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej obiektów Nowego 
Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu”. 

2. Podpisanie umowy na dofinansowanie 
projektu „Podniesienie jakości 
świadczonych usług medycznych dla 
pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu” 
(zakup sprzętu). 

3. Wykonanie projektu obejmującego 
zmianę sposobu użytkowania części 
budynku anatomii i prosektorium 
na zespół pomieszczeń o funkcji „CALL 
CENTER”. 

62 III.II.2. Rozszerzenie 
zakresu 
świadczonych usług 

(Zarząd Powiatu, 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„Nowy Szpital” Sp. 
z o. o.) 

ilość nowych 
usług/rok  

Realizator NZOZ 
Nowy Szpital 

wykonanie badań 
rezonansu 
magnetycznego 
3700/2018 rok 

wykonanie badań 
w ramach projektu 
„Rak na wspak” – 155 
badań/2018 rok 

1. Otwarcie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w celu zapewnienia 
lepszej jakość świadczonych usług 
medycznych dla pacjentów. 

2. Rozpoczęcie realizacji programu 
profilaktycznego z zakresu wczesnego 
wykrywania nowotworów jelita 
grubego, „Rak na wspak”, 
obejmującego lata 2018-2023. na cały 
program przeznaczone są środki 
pieniężne w wysokości 1.364.964,00 zł. 

IV OPIEKA SPOŁECZNA 

IV.I. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
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63 IV.I.1. Integrowanie 
działalności placówek 
psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej 

poprzez tworzenie 
lokalnego centrum 
zdrowia 
psychicznego, 
zapewniającego 

mieszkańcom 
powiatu lub gminy 
kompleksową, 
środowiskową 
(stacjonarną 

i niestacjonarną) 
opiekę w zakresie 
zdrowia 
psychicznego 

(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny, 
Powiatowy Urząd 
Pracy, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
rodzinie, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, Szkoły 
Specjalne) 

 

sprawozdani
e/rok 

Realizator OR 

sprawozdanie/2018 

Sprawozdanie z realizacji Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego Lokalnego 
Centrum Zdrowia Psychicznego  

Nie utworzono – brak jednoznacznych 
przepisów oraz źródła finansowania 
zadania. 

forma/szt. Realizator PCPR 

współpraca/ciągła  

W ramach wykonywanych zadań 
współpraca z Wojewódzkim Szpitalem dla 
Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu. 

sprawozdani
e/ 
rok  

forma/szt. 

Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu 

 

1 sprawozdanie/ 
2018  

zatrudnienie 
psychologa/1 

Zatrudnienie psychologa. Objęcie opieką 
psychologiczną uczniów z psychicznymi 
zaburzeniami zachowania, trudnościami 
adaptacyjnymi – nowi uczniowie 
rozpoczynający naukę w ZSS nr 1. 

Kierowanie rodziców uczniów 
z zaburzeniami psychicznymi 
do specjalistów, pomoc w umówieniu wizyt 
u psychiatry. Realizacja założeń Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Świeckiego. 

W ramach programu realizowane są: zajęcia 
dla rodziców, uczniów i nauczycieli; 
spotkania z pracownikami Biura Promocji 
Zdrowia działającego przy Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych; 
spotkania analityczno-diagnozujące 
z ordynatorem i pracownikami oddziału VI 
i VII. Działania polegają na rozpoznawaniu 
czynników chroniących i czynników ryzyka 
wpływających na zdrowie psychiczne, 
aktywności ruchowej, spotkaniach 
rozwijających samoświadomość 
i ukierunkowujących na formy pomocy 
pedagogiczno-leczniczej oraz 
uświadomieniu istnienie instytucji 
wspierających chorych psychicznie. 

 

 

 

 

sprawozdani
e/ 
rok 

Realizator Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Świeciu 

 

5 działań/2018  

 

 

 

1. 1.Terapia psychologiczna, 
pedagogiczna, słuchowa dzieci 
z zaburzeniami zachowania tj. – 
autoagresja, zaburzenia opozycyjno-
buntownicze, zaburzenia zachowania 
i emocji zdiagnozowanych w PPP 
w Świeciu.  

2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży 
przejawiających zaburzenia psychiczne, 
wydawanie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  

3. Współpraca z lekarzami Przychodni 
Zdrowia psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży w Świeciu – konsultowanie 
przypadków, diagnostyka, 

4. Konsultowanie i diagnozowanie 
zaburzeń psychicznych przez lekarza 
psychiatrę w PPP, wskazywanie 
opiekunom dzieci sposobów działania, 
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terapii i leczenia. 
5. 5. Prowadzenie terapii rodzinnych 

w sytuacji rodzin z zaburzeniami więzi 
rodzinnych w wyniku choroby 
psychicznej i uzależnień.  

IV.II Zapewnienie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, wsparcia osób niepełnosprawnych, aktywna walka 
z patologiami i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

64 IV.II.1. Pomoc 
niepełnosprawnym 
w zakresie 
wyrównywania szans 
i zwiększenia 
integracji społecznej 

(Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Dom Pomocy 
Społecznej, Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej) 

 

ilość osób 
objętych 
pomocą/rok  

 

Realizator PCPR  

1) 472/2018 

2) 327/2018 

3) 52/2018 

4) 369/2018 

5) 123/2018 

6) 55/2018 

 

 

1) 472 osób objętych dofinansowaniem 
do zakupu przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny ( 588 
wniosków) 

2) 327 dofinansowań dla osób 
niepełnosprawnych do uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym (222 osób 
niepełnosprawnych i 105 ich 
opiekunów) 

3) 52 osoby uzyskało dofinansowanie 
do likwidacji barier w komunikowaniu 
się i technicznych oraz 
architektonicznych ( w tym: 43 osoby 
na likwidację barier w komunikowaniu 
się i technicznych i 9 os. na likwidację 
barier architektonicznych) 

4) dofinansowania dla 369 osób 
niepełnosprawnych w ramach sportu, 
kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych (dofinansowania 
wypłacono dla 4 organizacji 
pozarządowych) 

5) 123 osoby uzyskały dofinansowanie 
w ramach pilotażowego programu 
Aktywny samorząd  

6) Warsztaty Terapii Zajęciowej 
funkcjonujące na terenie powiatu 
świeckiego swoim wsparciem 
obejmowały 55 osób 
niepełnosprawnych. 

65 IV.II.2. Działania 
na rzecz wsparcia 
i rozwoju pieczy 
zastępczej 

(Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Dom Pomocy 
Społecznej, Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej) 

 

Ilość/efekt/ro
k  

Realizator PCPR 

1) 4 spotkania, 
średnio 6 osób 
na spotkaniu/2018 

2) 2 psychologów, 
średnio 78 osób 
w m-cu/średnio 39 
rodzin w m-
cu/2018 

3) 5 osób/109 
rodzin/2018 

4) 6 szkoleń/ 55 
osób/2018 

5) 2 szkolenia/3 
rodzin 

1) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 
2) poradnictwo psychologiczne dla rodzin 

zastępczych 
3) objęcie rodzin wsparciem 

koordynatora, pracownika socjalnego 
i specjalisty pracy z rodziną 

4) szkolenia ustanowionych rodzin 
zastępczych 

5) szkolenia kandydatów na rodziców 
zastępczych 

6) kampania na rzecz pozyskania 
kandydatów na rodziców zastępczych 

7) badania psychologiczne kandydatów 
na rodziców zastępczych 

8) badania pedagogiczne kandydatów 
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kandydatów/2 
rodziny 
kandydatów 
ustanowiony/2018 

6) 2 rodziny/2018 
7) 10 rodzin/2018 
8) 10 rodzin/2018 
9) 3 spotkania/135 

osób/2018 
10) 13 dzieci/2018 

na rodziców zastępczych 
9) spotkania integracyjne dla rodzin 

zastępczych 
10) diagnozy psychofizyczne dzieci 

Ilość/efekt/ro
k 

 

 

 

 

 

 

Realizator CAPOW 
w Bąkowie 

Placówki/realizacje 51 
PPD/2018 

1) 3 POW/51/2018 

2) 48/spotkania, 
wyjazdy/ 

2018 rok 

3) 3 placówki/3 
posiedzenia/2018 rok  

4) 44 wydarzenia/50 
dzieci/2018 

1) Realizacja Planów Pomocy Dziecku przy 
pomocy instytucji współpracujących 
z dzieckiem i rodziną, całodobowa 
opieka pedagogiczna. 

2) Umacnianie więzi rodzinnych poprzez 
kontakty z rodzicami i rodzeństwem 
przebywającym w innych ośrodkach 
pomocy społecznej oraz z osobami 
spokrewnionymi, zaprzyjaźnionymi 
z wychowankami . 
Okolicznościowe wyjazdy dzieci (np. 
Dzień Matki, urodziny) oraz zapraszanie 
na uroczystości odbywające się 
w Bąkowie, cykliczne, spontaniczne 
spotkania w placówce, nawiązywanie 
kontaktów korespondencyjnych 
wychowanek-rodzic. i Komunia Św., 
Bierzmowanie, odwiedziny rodziców 
w Zakładzie Karnym, w DPS, 
urlopowania do domów rodzinnych. 
Spotkania z pracownikami Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Gdańsku, członkami 
Akademii Biegania z Grudziądza, 1 
Batalionem Dowodzenia 
i Zabezpieczenia w Bydgoszczy, 
Centrum Szkolenia Logistyki 
w Grudziądzu. 

3) Posiedzenia zespołu ds. okresowej 
oceny sytuacji dziecka 

4) 4) Organizowanie i udział w imprezach, 
wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych, wyjazdach rekreacyjnych 
i turystycznych. 

66 IV.II.3. Podnoszenie 
standardu bazy 
pomocy społecznej 
i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

(Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 

liczba 
działań/rok 

Realizator CAPOW 
w Bąkowie 

3 działania/2018 

1) Wymiana płytek podłogowych w POW 
Nr 2 

2) Zakup sprzętu AGD – darowizny od 
sponsorów 

3) Bieżące doposażenie sypialni 
wychowanków oraz reszty 
pomieszczeń POW 
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Dom Pomocy 
Społecznej, Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej) 

liczba 
działań/rok 

Realizator DPS 
w Gołuszycach 

1) 5 pokoi/2018 
2) 1 pomieszczenie/ 

2018 
3) 1 budynek/2018 
4) 1 działanie/2018 

1) Remont pokoi mieszkalnych 
2) Remont posadzki w pomieszczeniach 

kuchni 
3) Dokończenie elewacji dworku III etap 
4) Wykonanie dokumentacji projektowej 

na wymianę pieszo jezdni  

67 IV.II.4. Prowadzenie 
edukacji kadr pomocy 
społecznej 

(Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Dom Pomocy 
Społecznej, Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej) 

ilość 
osób/efekt  

Realizator DPS 
w Gołuszycach 

86 osób/ pozyskanie 
wiedzy 

Szkolenia pracowników DPS ( wewnętrzne 
i zewnętrzne) 

Realizator CAPOW 
w Bąkowie 

3 osoby/ podniesienie 
poziomu wiedzy 

Szkolenia pracowników CAOPOW, POW  
Nr 1, POW Nr 2 

Realizator PCPR 

18 osób/ pozyskanie 
wiedzy  

21 szkoleń merytorycznych i finansowych. 

68 IV.II.5. Zapewnienie 
wsparcia 
specjalistycznego 
rodzinom 
zagrożonym 
wykluczeniem 
społecznym 

(Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Dom Pomocy 
Społecznej, Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej) 

forma/szt. Realizator PCPR 

1) porady 
psychologiczne/7 
porady 
pedagogiczne/5 
porady Terapeuty 
uzależnień/33 

2) schronienie/6 
osób/3 rodziny 

1) Poradnictwo specjalistyczne 
świadczone w ramach interwencji 
kryzysowej 

2) Pomoc hostelowa 

V. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców powiatu 

69 V.1. Monografia 
powiatu 

sprawozdani
e z prac/rok 

Realizator OR  

0/2018 

Zadanie do realizacji w latach 2014-2016. 

70 V.2. Wspieranie 
inicjatyw lokalnych 
w zakresie organizacji 
imprez o charakterze 
regionalnym 

(Wydział 
Organizacyjny) 

zł/efekt/rok  Realizator OR  

42.488,50 zł/34/2018 

27.097,88 zł/1/2018 

Wsparcie finansowe 34 imprez z zakresu 
kultury na kwotę 42.488,50 zł  
W 2018r. Powiat Świecki obchodził jubileusz 
20–lecia istnienia. z tej okazji zaprosił 
mieszkańców na „Piknik z Niepodległą”, 
który odbył się na Zamku w Świeciu w dn.  
17 czerwca 2018r. 

Koszt wydarzenia: 27.097,88 zł.  

71 V.3. Wspieranie 
działań oświatowych 
promujących 
tożsamość regionalną 
i dziedzictwo 
kulturowe 

(Powiatowe Placówki 
Oświatowe, 

sprawozdani
e/rok 

Realizator ZSS nr 1 
w Świeciu 

1/2018 

Realizacja tematyki regionalnej na zajęciach 
opiekuńczo – wychowawczych i godzinach 
wychowawczych. 

sprawozdani
e/rok 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 

1/2018 

Lekcja „Poeci z Kociewia”; 

Świąteczny „Stół Kociewski 

liczba Realizator ZSP Zorganizowanie gry szkolnej i biegu odbyło 
się w ramach obchodów 100-lecia 
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Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

uczniów w Nowem  

190 uczniów 

189 uczniów – zakup 
nagród  

117,78 zł 

178 uczniów  

Niepodległości Polski. Odbyła się prelekcja 
na temat działalności Żołnierzy Wyklętych 
na terenie powiatu świeckiego. 

Zorganizowanie gry szkolnej „Drogi 
do niepodległości” 

Zorganizowanie „Biegu dla Niepodległej” 

Prelekcja pracownika IPN na temat 
„Żołnierze Wyklęci” 

sprawozdani
e/rok 

forma/rok 

Realizator SOSW 
w Warlubiu 

1/2018 

spotkanie/1 

 

Organizacja Wigilii Środowiskowej we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Lokalnych na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „ Spróbujmy Razem” 
z Warlubia 

 

Tabela nr 47 ŚRODOWISKO 

LP. NUMER I NAZWA 
DZIAŁANIA 
(odpowiedzialny za 
realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 
WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2018 ROKU 

I. Przygotowanie jednolitej oferty dla turystów w zakresie bazy turystycznej, obiektów cennych historycznie 
i przyrodniczo 

 

72 I.1. Organizowanie 
przez powiat 
konferencji dot. 
promocji, 

tożsamości 
i dziedzictwa 
z udziałem 
przedstawicieli gmin 

i wszystkich 
środowisk 
zainteresowanych tą 
tematyką 

(Wydział 
Organizacyjny) 

forma/szt. Realizator OR 

konferencje/1 

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Starostwie 
Powiatowym w Świeciu odbyło się 
spotkanie dot. działań promocyjnych 
Powiatu Świeckiego. na zaproszenie 
Starosty Świeckiego odpowiedzieli lokalni 
producenci, przedstawiciele instytucji 
kultury, stowarzyszeń, organizacji 
turystycznych, z którymi Powiat 
współpracuje. Celem spotkania było 
podsumowanie roku 2017 i zaplanowanie 
działań na rok 2018. 

73 I.2. Koordynacja 
działań w zakresie 
utworzenia jednolitej 

informacji 
turystycznej 

(Wydział 
Organizacyjny) 

forma/szt. Realizator OR  

spotkanie/5 

szkolenie/3 

Udział w spotkaniach i szkoleniach 
organizowanych przez Lokalną Grupę 
Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 
Kujawsko-Pomorską Organizację 
Turystyczną oraz Lokalną Organizację 
Turystyczną Kociewie. Tematyka spotkań 
obejmowała problematykę badania ruchu 
turystycznego w Województwie Kujawsko-
Pomorskim, sieciowanie produktów 
turystycznych, budowanie kociewskich 
szlaków turystycznych. 

74 I.3. Uruchomienie 
centrum bazy danych 
o obiektach 
turystycznych, 

forma/szt. Realizator OR  

strona www/1 

aplikacja mobilna/1 

W 2018 r. pracowano nad udoskonaleniem 
strony internetowej Powiatu Świeckiego, 
na której utworzono 3 zakładki tematyczne: 
dla mieszkańca, dla turysty, dla inwestora. 
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historycznych 
i przyrodniczych - 
archiwizacja, 
digitalizacja 

(Wydział 
Organizacyjny) 

na stronie poświęconej tematyce 
turystycznej zainteresowane osoby znajdą 
informacje dotyczące bazy noclegowej, 
przyrody, ciekawych miejsc, zabytków oraz 
miejscach zakupu produktów regionalnych. 
Ponadto w dziale znajduje się zakładka 
z bazą szlaków turystycznych oraz publikacji 
współfinansowanych przez Powiat. 

 

W 2018r. ruszyła także aplikacja mobilna 
„Powiat Świecki”, w której turysta znajdzie 
informacje o atrakcyjnych miejscach 
w powiecie oraz otrzyma wskazówki jak 
do nich dojechać. 

II. Poprawa infrastruktury turystycznej i dostępności do cennych obiektów 

75 II.1. Udział w realizacji 
projektu sieci szlaków 
turystycznych 
na terenie powiatu 

(Wydział 
Organizacyjny 
Powiatowy Zarząd 
Dróg, 
Zainteresowane 
osoby) 

forma/szt. Realizator OR 

projekt/2 

W roku 2018 Powiat Świecki nadal pracował 
nad wnioskiem o dofinansowanie zadania 
„Budowa infrastruktury turystycznej wzdłuż 
wyznaczonych szlaków turystycznych 
w Powiecie Świeckim”. w ramach projektu 
powstała sieć tablic informacyjnych wzdłuż 
szlaków rowerowych oraz aplikacja 
mobilna.  

Ponadto Powiat Świecki we współpracy 
z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie 
przedłużył rowerowy Szlak Grzymisława 
z Nowego do Świecia.  

sprawozdani
e/rok 

Realizator PZD 

1/2018  

Utrzymywanie w należytej sprawności 
technicznej oznakowania szlaków 
turystycznych na terenie powiatu. 
Opiniowanie projektów oznakowania 
szlaków. Inwentaryzacja infrastruktury 
przeznaczonej dla rowerzystów dot. szlaku 
R1. 

76 II.2. Zgłaszanie 
zarządcom szlaków 
wodnych Wisły i Wdy 
wniosków o poprawę 
drożności koryt 
wodnych 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

forma/sztuk Realizator OŚ 

0/2018 

Wydział OŚ nie zgłaszał zarządcom szlaków 
wodnych Wisły i Wdy wniosków o poprawę 
drożności koryt wodnych ponieważ nie 
otrzymaliśmy takich sygnałów od osób 
zainteresowanych ani w swojej działalności 
nie stwierdziliśmy takiej potrzeby. 

77 II.3. Inicjowanie 
działań związanych 
z potrzebą 
rewitalizacji Wisły 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

Forma/sztuk Realizator OŚ 

0/2018 

 

 

Działań związanych z potrzebą rewitalizacji 
Wisły nie zrealizowano z powodów 
kompetencyjnych. Zostało uchwalone nowe 
Prawo wodne, które na nowo określiło 
Zarządy gospodarki wodami. Po tych 
zmianach można będzie podjąć rozmowy 
z podmiotem odpowiedzialnym za 
zarządzanie rzeką Wisłą.  

III. Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych przy zachowaniu lub poprawie stanu środowiska 
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78 III.1.Pomoc 
w organizacji 
konkursów i imprez 
propagujących 

zachowania 
proekologiczne 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, 
Organizatorzy imprez 
i konkursów) 

zł/rok  Realizator OŚ 

118.539,34zł/2018 

 

W 2018r. zostało zakończone zadanie 
i nastąpił przelew środków za wykonanie 
„Uproszczonych planów urządzania lasu” 
i „Inwentaryzacji stanu lasu”, dla lasów 
niepaństwowych, na terenie gmin: Dragacz, 
Jeżewo, Nowe, Osie, Świecie i Warlubie, 
które to Powiat zlecał i nadzorował 
w latach 2017 i 2018. Opracowania te są 
niezbędne do prowadzenia prawidłowej 
gospodarki leśnej w lasach prywatnych. 
Opracowanie to zostało wykonane przez 
firmę „Taxus” z Poznania za kwotę 
109.852,06 zł. Również w 2018r. zakupiono 
nagrody na 9 konkursów, organizowanych 
przez inne podmioty, o tematyce 
ekologicznej, na kwotę 8.687,28 zł.  

79 III.2. Opracowanie 
i wdrażanie 
programów 
dotyczących ochrony 
środowiska 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

sprawozdani
e/rok  

Realizator OŚ  

1/2018 

 

W 2017 r. zlecono i zostało wykonane 
opracowanie pn.: „Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 
2016 – 2020” oraz 11 gminnych programów 
dla każdej z gmin powiatu świeckiego. 
Powiat Świecki zlecił wykonanie w/w 
programów ochrony środowiska łącznie 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
na potrzeby własne oraz dla wszystkich 
gmin powiatu świeckiego. w 2018 r. został 
przygotowany raport z realizacji tego 
Programu za lata 2016 i 2017 (za kwotę 
6.000 zł). 

80 III.3. Promowanie 
tradycyjnych, 
historycznych form 
użytkowania 
środowiska/zasobów 
przyrodniczych  

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

 

zł/efekt/rok 

 

Realizator OŚ  

3.910,01/2018 

Powiat Świecki przekazał dotację dla Koła 
Pszczelarzy w Świeciu na bieżącą 
działalność (zakup węz) w wysokości 
3.000zł.  

Ponadto przekazano dotację na zakup 
części materiałów konferencyjnych 
na konferencję naukową „czynna ochrona 
przyrody w województwie Kujawsko-
Pomorskim” organizowaną przez Wodecki 
Park Krajobrazowy pod patronatem 
Starosty Świeckiego w kwocie 602,21 zł oraz 
zakupiono sadzonki drzew na obchody 
uroczystości „Dni ziemi” w kwocie 307,80zł.  

IV. Zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu 

81 IV.1. Rozwijanie 
świadomości 
społecznej w zakresie 
konieczności ochrony 
dziedzictwa 
historycznego 
i kulturowego 

(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

zł/rok Realizator OR 

5.983,00 zł/2018 

Powiat Świecki wsparł organizację zadania 
„Weekend z Mennonitami” (kwotą 1000 zł) 
– jego celem jest zwiększenie świadomości 
mieszkańców regionu o dziedzictwie 
kulturowym Mennonitów.  

Powiat Świecki współfinansował również 
działania związane z Europejskim Dniem 
Dziedzictwa Kulturowego (Wyzwanie Ody 
do Radości) – koszt: 1.353,00 zł. 

Ponadto Powiat Świecki wsparł obchody 
100-lecia istnienia Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej na terenie 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
kwotą 3.630,00 zł. 

82 IV.2. Organizowanie 
spotkań inicjowanych 
przez pasjonatów 
historii 
z przedstawicielami 
organów 
administracji 
i organów ścigania 

(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

forma/szt. Realizator OR 

konkurs/1 

wystawa/1 

W związku z przypadającą na 2018 rok 20. 
rocznicą utworzenia powiatów oraz 100-
leciem Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, Powiat Świecki 
współorganizował konkurs historyczny 
„Drogi do Niepodległej. Pomorze w latach 
1918 – 1920” dla uczniów szkół 
podstawowych (klas VI-VII), gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
świeckiego. Konkurs składał się z dwóch 
etapów: 

Etap pierwszy – zwiedzanie planszowej 
wystawy edukacyjnej „U progu 
niepodległości – Pomorze w latach 1918-
41920” w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej.  

Termin: 9 marca 2018 roku.  

Ponadto Powiat Świecki przygotował 
wystawę „20 lat Powiatu Świeckiego”, 
która została zaprezentowana 
mieszkańcom podczas „Pikniku 
z Niepodległą” 17 czerwca 2018r. 

83 IV.3. Wspieranie 
działań organizacji 
i stowarzyszeń 
w zakresie ochrony 
krajobrazu 
kulturowego 

(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

forma/szt. Realizator OR  

wydarzenie/1 

 

Powiat Świecki wsparł jedno wydarzenie 
w 2018 roku: „XIX-wieczny park angielski 
w Laskowicach – ‘obce’ czy wspólne 
dziedzictwo” organizowane przez 
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu 
Kulturowego „Sukcesja” w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa w Kujawsko-
Pomorskim. 

Przekazano albumy fotograficzne (20 sztuk 
oraz inne materiały promocyjne Powiatu 
Świeckiego dla uczestników wydarzenia). 

84 IV.4. Wykorzystanie 
obiektów 
sportowych dla 
promocji powiatu 

(Wydział 
Organizacyjny) 

zł/forma/rok Realizator OR 

24.250,79 zł/23 
zadania/2018 

 

 

W 2018 roku Powiat Świecki dofinansował 
23 zadania z zakresu sportu. Kwota 
dofinasowania: 24.250,79 zł 

85 IV.5. Wspieranie 
turystycznych 
projektów 
wykorzystujących 
walory przyrodnicze 
powiatu 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

zł/forma/rok Realizator OŚ 

10.282,90 
zł/dotacja/2018 

Przekazano dotację na rozbudowę ścieżki 
dydaktycznej w miejscowości Gruczno – 
7.000 zł i 3.000 zł na doposażenie 
ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Serocku. 

Przekazano dotację na organizację 
Festiwalu Podróżników w ramach 
obchodzonych Dni Krajobrazu w wysokości 
282,90 zł. 

Promowanie walorów przyrodniczych 
Powiatu Świeckiego w ramach stoiska 
promocyjnego powiatu podczas inauguracji 
sezonu turystycznego w Tleniu oraz 
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w trakcie Festiwalu Wisły w Toruniu, a także 
podczas Festiwalu Smaku w Grucznie. 

86 V.1. Promowanie 
rolnictwa 
zrównoważonego nie 
eksploatującego 
nadmiernie 
istniejących zasobów 
wodnych i glebowych 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, Wydział 
Organizacyjny) 

zł/forma/rok  Realizator OŚ 

0/0/2018 

Żaden zainteresowany podmiot nie zgłosił 
chęci podjęcia wspólnych działań w tym 
względzie.  

87 V.2. Współpraca 
z gminami w zakresie 
subsydiowania 
z funduszu pracy 
zatrudniania 
pracowników 
w spółkach wodnych 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

zł/forma/rok Realizator OŚ 

0/0/2018  

Gminne Spółki Wodne same podpisują 
umowy z PUP w ramach funduszy 
na realizację prac interwencyjnych. 

zł/forma/rok Realizator PUP 

64.324,33 zł/10 osób -
roboty publiczne/2018 

Pomoc spółkom wodnym w ramach 
środków z Funduszu Pracy. 

88 V.3. Wzmocnienie 
finansowe 
działających spółek 
wodnych 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

zł/forma/rok  Realizator OŚ 

50.000 zł 
/dotacja/2018 rok 

Powiat Świecki udzielił dotacji Gminnym 
Spółkom Wodnym i Związku Wałowego 
działających na terenie naszego powiatu 
w 2018r. na kwotę 50.000 zł 

zł/forma/rok Realizator PUP  

64.324,33 zł/10 osób -
roboty publiczne/2018 

Wzmocnienie poprzez środki z Funduszu 
Pracy. 

89 V.4. Szkolenie 
członków spółek 
na temat możliwości 
pozyskania 
zewnętrznych 
środków finansowych 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

zł/forma/rok  Realizator OŚ 

0/ szkolenia/2018  

Szkolenia takie odbywają się bezkosztowo, 
ponieważ informacje te są przekazywane 
na corocznych walnych zgromadzeniach 
GSW, w których każdorazowo biorą udział 
przedstawiciele Wydziału OŚ. 

90 V.5. Prowadzenie 
i wspieranie 
przedsięwzięć 
zintegrowanych ze 
strategią działań 
Lokalnej Grupy 
Działania 

sprawozdani
e/rok  

Realizator OŚ 

0/2018  

Współpraca z LGD odbywa się na zasadzie 
aktywnej bieżącej współpracy, ponieważ 
członkiem LGD jest Powiat Świecki i ma 
w niej swojego przedstawiciela. Ponadto 
Kierownik Wydziału OŚ bierze osobiście 
udział w pracach LGD jako przedstawiciel 
organizacji zrzeszonej w LGD. 
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funkcjonującej 
na terenie Powiatu 
Świeckiego 

(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, Wydział 
Organizacyjny) 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji celów i zadań zawartych w Strategii rozwoju przedkładane są 

Radzie Powiatu raz w czasie trwania kadencji ( co miało miejsce 25.04.2018r. podczas XXXVIII sesji Rady 

Powiatu Świeckiego) a Zarządowi Powiatu raz w roku. 

2. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego została przyjęta Uchwałą 

nr II/6/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 

z dnia 12 czerwca 2015r. 

Podstawowe 

założenia 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego - to 

dokument strategiczny będący analizą potrzeb, barier oraz potencjałów obszaru 

Powiatu Świeckiego. 

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego realizuje politykę terytorialną województwa 

kujawsko-pomorskiego, która w swoim założeniu bierze pod uwagę potencjały 

i bariery poszczególnych terytoriów oraz ich wzajemne zależności. Podejście 

terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic 

administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych 

zależności. Ponadto, polityka terytorialna jest narzędziem służącym do realizacji 

założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 

poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, a w szczególności środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

Polityka terytorialna regionu jest realizowana na czterech poziomach :  

 poziom wojewódzki – obejmujący miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar 

powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki), 

 poziom regionalny i subregionalny – obejmujący miasta Włocławek, Grudziądz 

i Inowrocław wraz z ich obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI – 

Obszar Strategicznej Interwencji miast regionalnych / subregionalnych), 

 poziom ponadlokalny – obejmujący obszar powiatu ziemskiego (ORSG - 

Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego), 

 poziom lokalny – działający w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność). 

Poziom powiatowy (ORSG) stanowi obszar współpracy pomiędzy powiatem a 
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wszystkimi gminami powiatu świeckiego na mocy zawartego w dniu 22 sierpnia 

2014r. Porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Świeckiego.  

Starosta Świecki jest inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięć w ramach ORSG 

Powiatu Świeckiego.  

Najważniejszą częścią Strategii ORSG Powiatu Świeckiego jest Lista podstawowa 

stanowiąca listę przedsięwzięć, których realizacja będzie miała wpływ na rozwój 

Obszaru i pozwoli na osiągnięcie celów Strategii. Lista podstawowa została 

podzielona na dwie części – pierwsza zawiera 35 projektów finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a druga zawiera 

29 przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Projekty Powiatu Świeckiego w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego: 

 

1. Projekty z dofinansowaniem z EFRR : 

1) Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu  

 umowa o dofinansowanie podpisana 31.03.2017 r., 

 realizacja projektu zakończona w 2017 roku 

2) Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu 

 umowa o dofinansowanie podpisana 24.05.2017r. 

 projekt do realizacji do końca IV kw. 2021 r. 

 

2. Projekty z dofinansowaniem z EFS: 

1) Wykształcony profesjonalista 

 umowa o dofinansowanie podpisana 21.12.2017r. 

 realizacja projektu do 30.09.2019r. 

2) Kompetentny absolwent 

 umowa o dofinansowanie podpisana 02.07.2018r. 

 realizacja projektu do 31.07.2019r. 

 

3. Stan realizacji Strategii ORSG Powiatu Świeckiego w ujęciu ilościowym. 

1) Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

tzw. „projekty twarde”: 

 Ilość projektów na Liście podstawowej -35, 

 Ilość projektów z podpisanymi umowami o dofinansowanie -16, 

 Ilość projektów z decyzją o przyznanym dofinansowaniu -8 

 Ilość projektów w ocenie merytorycznej – 1, 

 Ilość projektów do zgłoszenia do konkursu – 10 

2) Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  

tzw. „projekty miękkie”: 

 Ilość projektów na Liście podstawowej -29, 

 Ilość projektów z podpisanymi umowami o dofinansowanie -17, 
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 Ilość projektów w ocenie merytorycznej – 1, 

 Ilość projektów do zgłoszenia do konkursu – 11 

 

4. Stan realizacji Strategii ORSG Powiatu Świeckiego pod względem % wykorzystania 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego przypisanych do Strategii ORSG Powiatu Świeckiego 

 

 

 
Tabela 1 Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Alokacja środków dla Strategii 

ORSG Powiatu Świeckiego 

Środki 

zakontraktowane 

% 

wykorzysta

nia środków 

50 216 063,03 zł 25 173 860,82 zł 50,13 

Tabela 2 Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

Alokacja środków dla Strategii 

ORSG Powiatu Świeckiego 

Środki 

zakontraktowane 

% 

wykorzysta

nia środków 

11 409 662,44 zł 7 338 224,44 zł 64,32 
 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

Wpływ realizacji Strategii ORSG Powiatu Świeckiego na rozwój Powiatu Świeckiego. 

Dzięki realizacji projektów zapisanych w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego 

na terenie Powiatu Świeckiego do końca 2018 roku: 

1. zmodernizowano energetycznie 11 budynków użyteczności publicznej, 

2. wybudowano 13,9 km ścieżek rowerowych, 

3. 2 743 osób zostało przyłączonych do nowo wybudowanych sieci 

kanalizacyjnych, 

4. utworzono 47 nowych miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, 

5. 924 uczniów nabyło kompetencje kluczowe, 

6. 113 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje, 

7. 13 szkół zostało doposażonych w nowy sprzęt. 

Monitoring: Sprawozdanie z Realizacji Strategii ORSG Powiatu Świeckiego przekazywane jest corocznie 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
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3. Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego 

Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego na lata 2016-2021 przyjęta uchwałą Rady Powiatu 

Świeckiego Nr XIX/112/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Podstawowe 
założenia 

1. Poprawa jakości i efektywności szkolnictwa oraz zwiększenie dostępności 

do kształcenia. 

2. Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb 

rynku pracy i aspiracji młodzieży. 

3. Poprawa jakości i efektywności zarządzania. 

Realizacja 
założeń 
przyjętych 
w dokumencie 
wg stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r.  

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie 

zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów, z wykorzystaniem 

współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Programów Rządowych 

2. Rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy z uczelniami wyższymi - 

organizowanie spotkań, warsztatów oraz z partnerami zagranicznymi 

3. Systematyczne podnoszenie standardów wyposażenia pracowni 

przedmiotowych. 

4. Prowadzenie kampanii promujących zdrowy styl życia i promowanie aktywności 

sportowej. 

5. Poprawa planowania w zakresie naboru i organizacji roku szkolnego. 

Najważniejsze 
działania 
podejmowane 
w roku 2018 r. 

1. Realizowano 2 projekty edukacyjne dla uczniów (Kompetentny absolwent, 

Wykształcony profesjonalista), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

– wartość 807.328,00 zł. 

2. We współpracy z lokalnymi pracodawcami realizowano projekt edukacyjny dla 

osób dorosłych, pozostających poza systemem szkolnym (Edukacja dorosłych 

na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim) - wartość 

218 779,00 zł. 

3. Realizowano 3 projekty w ramach programu „Erasmus +” (Europejska jakość 

w Kształceniu Zawodowym, Szkolenie zawodowe w Niemczech – mobilność 

na rynku pracy, Gotowi na rynek pracy – gotowi dala Europy) – wartość 

279.957,00 zł. 

4. W ramach powyższych projektów zrealizowano: 

 praktyki zawodowe w Niemczech, poprzedzone dodatkowymi zajęciami 

z języka niemieckiego dla 20 uczniów, kształcących się w zawodach technik 

logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych; 

 praktyki zawodowe w Hiszpanii, poprzedzone dla dodatkowymi zajęciami 

z języka hiszpańskiego dla 6 uczniów, kształcących się w zawodach technik 

logistyk; 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji 

kluczowych uczniów -  

 zorganizowanie zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów i wykładów 

z zakresu biologii, podstaw medycyny, chemii oraz bankowości 
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na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej 

o/Bydgoszcz, Collegium Medicum w Bydgoszczy dla 170 uczniów; 

 warsztaty i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. 

5. Realizowano 4 projekty w ramach Programów Rządowych (Ośrodek 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Przedszkolu Nr 10 w Świeciu, 

Aktywna tablica, Wyposażenie Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej w Szkołach 

Ponadgimnazjalnych, Niepodległa) – wartość 197 673,00 zł. 

6. Opracowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie Projektu Niebo nad 

Astrobazami – wartość 203 201,00 zł. 

7. Zrealizowano 2 zadania inwestycyjno-remontowe w obiektach oświatowych 

o wartości 687 788,00 zł. oraz remonty bieżące o wartości 222 838,00 zł. 

8. Utworzono Przedszkole Specjalne Nr 2 Promyczek w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. 

9. Organizacja targów edukacyjno-zawodowych we współpracy z uczelniami 

wyższymi, stworzenie możliwości indywidualnych konsultacji dotyczących 

rozwoju kompetencji. Organizacja wymiany młodzieży. Organizowanie praktyk 

studenckich dla studentów pięcioletnich studiów magisterskich, studiów 

licencjackich, studiów podyplomowych.  

10. Międzynarodowa współpraca sportowa uczniów i LO w Świeciu. 

11. Realizacja programu Mam haka na raka, Rakoobrona, Miesiąc bez cukru, 

Trzymaj formę, Żyj smacznie i zdrowo. Organizacja konferencji dla pedagogów 

powiatu świeckiego. 

12. Spotkania z uczniami gimnazjów na terenie powiatu świeckiego. 

13. Spotkania z rodzicami uczniów gimnazjów na terenie powiatu świeckiego. 

14. Spotkania z pracodawcami organizowane w szkole w celu przedstawienia idei 

reformy szkolnictwa zawodowego. 

15. Organizowanie konkursów dla gimnazjalistów: 

 konkurs wiedzy ekonomicznej, 

 konkurs wiedzy mechanicznej, 

 aranżacja stołu świątecznego, 

16. Współorganizowanie Targów Edukacyjnych w Świeciu. 

17. Organizacja „Drzwi otwartych szkoły” , „Drzwi otwartych pracowni” 

oraz „Festiwalu zawodów”. 

Monitoring: Realizacja zapisów Lokalnej Polityki Oświatowej jest monitorowana jeden raz w roku - 

sprawozdanie z realizacji działań przedkładane jest Zarządowi Powiatu.  

4. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Świeckiego 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Świeckiego na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Zarządu 

Powiatu Świeckiego Nr 111/919/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.  

Podstawowe Cel główny Programu: 
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założenia Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej 

do ich potrzeb. 

W ramach celu głównego wskazano cele szczegółowe: 

1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 

2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy; 

5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Zrealizowano następujące zadania: 

1. Aktualizacja, poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnianie pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. 

2. Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 

w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi. 

5. Zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi 

w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy. 

6. Prowadzenie aktywizacji zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

prowadzona przez Zespół Szkół Specjalnych. 

7. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne przez udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży 

w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

Najważniejsze działania podjęte w 2018 roku: 

1. w ramach poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej przeprowadzono remont pokoi mieszkalnych i elewacji budynku. 

2. Wsparciem objęto 55 osób niepełnosprawnych oraz ich 30 opiekunów 

w zakresie samopomocy środowiskowej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

3. w ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wsparciem objęto 

167 osób (w tym 6 osób korzystało z hostelu a 161 z porad psychologicznych). 

4. 122 osoby skorzystały z poradnictwa psychologicznego prowadzonego 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5. w programie „Aktywny Samorząd” wsparto 12 osób w zakresie uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym. 
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6. w projekcie „Rodzina w Centrum” – wsparciem objęto 31 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

7. w ramach projektu „Autyzm – wychowanie to trudne zadanie” wsparciem 

objęto 24 osoby natomiast w „Terapia dzieci ze spektrum autyzmu” - 23 osoby.  

8. Powiatowy Urząd Pracy objął wsparciem 24 osoby z zaburzeniami psychicznymi 

w ramach usług i instrumentów rynku pracy. Objętych wsparciem wydano 

skierowania do pracy na staż lub szkolenie. 

9. Zaktywizowano 52 uczniów poprzez ustalenie preferencji zawodowych oraz 

praktyki zawodowe. 

10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydała 150 opinii i orzeczeń 

do wczesnego wspierania rozwoju, kształcenia specjalnego i o potrzebie 

nauczania indywidualnego. Dodatkowo udzielono 160 porad specjalistycznych 

dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna wydał 200 ulotek na temat zaburzeń rozwojowych. 

11. Specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzili 25 

interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkołach. 

12. Przeprowadzono 39 warsztatów i szkoleń wspólnych: dla nauczycieli 

i rodziców. 

13. Zostało przeprowadzone szkolenie dla 20 nauczycieli z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

14. w konferencjach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

wzięło udział 161 nauczycieli. 

15. Działaniami edukacyjno – profilaktycznymi w zakresie profilaktyki uzależnień, 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami objęto 646 uczniów.  

16. w spotkaniach z psychiatrami, psychologami, policją (w zakresie pomocy 

w stanach kryzysu psychicznego) wzięło udział 360 uczniów. 

17. Zespół Szkół Specjalnych i Specjalistyczny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 

objęły 230 uczniów działaniami edukacyjno – profilaktycznymi. 

18. w kampanii na rzecz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla 

zdrowia psychicznego wzięło udział 186 uczniów. 

19. 19. na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy dla ofiar przemocy „Niebieska 

Karta” przeprowadzono 15 spotkań. 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji Programu przedkładane jest corocznie Zarządowi Powiatu 

Świeckiego. Sprawozdanie za rok 2018 zostało przedstawione podczas 15 Zarządu Powiatu Świeckiego  

w dniu 10 kwietnia 2019 r.  

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/2012/17 

Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017r. 

Podstawowe Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
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założenia Świeckim 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

1. Promowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej i nabór kandydatów 

na rodziców zastępczych 

2. Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

3. Świadczenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej na poziomie 

obowiązującego standardu 

4. Umożliwianie powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej 

5. Podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku 

umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej 

6. Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

1. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

i niezawodowej 2 rodziny. 

2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na rodziny zastępcze - 19 osób,. 

3. Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych powiązane z promocją 

rodzicielstwa zastępczego - 3 spotkania.  

4. Utworzenie 1 rodziny niezawodowej. 

5. Utworzenie 1 rodziny zawodowej. 

6. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych- 4 spotkania.  

7. Udział rodzin zastępczych w projekcie ,,Rodzina w Centrum” i ,,Rodzina 

w Centrum 2” - objęto pomocą 275 osób. 

8. w ramach struktur wspierających rodzinną pieczę zastępczą zatrudnionych jest 

łącznie 5 pracowników oraz specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum” z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

9. Wsparciem objęto 109 rodzin zastępczych, w których przebywało 169 dzieci. 

Wypłacono 1856 świadczeń na kwotę 1.589.312,12 zł.  

10. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Bąkowie -prowadzenie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 – 30 miejsc, 

nr 2 – 8 miejsc, nr 3- 10 miejsc . w Placówkach w Bąkowie łącznie przebywało 67 

dzieci.  

11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie- zlecenie prowadzenie placówki 

opiekuńczo–wychowawczej 20 miejsc . w Placówce przebywało 21 dzieci. 

12. Współpraca z gminami (wg miejsca zamieszkania rodziców biologicznych) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 166 wniosków, 139 sporządzonych ocen 

sytuacji rodzin biologicznych, 23 opracowane plany pracy z rodziną. 

13. PCPR, CAOPOW Bąkowo, POW Topolno , prowadzenie zespołu dotyczącego 

oceny sytuacji dziecka oraz umożliwienie małoletnim kontaktu z rodziną biologiczna 

. 
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14. Szkolenia kadry oraz szkolenia dla rodzin zastępczych.  

15. Indywidualne poradnictwo psychologiczne średnio 45 rodzin miesięcznie, 

poradnictwo prawne 9 rodzin; poradnictwo pedagogiczne 30; wsparcie 

koordynatora, pracownika socjalnego, specjalisty pracy z rodziną 109 rodzin 

objętych wsparciem, 169 dzieci, 1295 wejść w środowisko; praca socjalna w procesie 

realizacji pomocy na usamodzielnienie -54 programy usamodzielnienia. 

Monitoring: informacje przedkładane Zarządowi Powiatu Świeckiego w corocznym sprawozdaniu 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu oraz Staroście i Radzie Powiatu 

Świeckiego w sprawozdaniu z efektów pracy. ( 27 marzec 2019r. sesja Rady Powiatu Świeckiego nr VII)  

6. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących 
Przemoc w Rodzinie 

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 

przyjęty Uchwałą NRXVI/100/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016r. Okres obowiązywania 

2016-2020 

Podstawowe 

założenia Celem programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Program Korekcyjno Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 

w Powiecie Świeckim od roku 2016r. nie został uruchomiony, z uwagi na brak 

zgłoszonych osób do objęcia takimi działaniami. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wysłało zapytanie do Ośrodków 

Pomocy Społecznej z terenu Powiatu, do Sądu Rejonowego w Świeciu oraz 

do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Świeciu, o podanie ewentualnych 

beneficjentów do objęcia programem korekcyjno- edukacyjnym. W/w instytucje nie 

wskazały żadnych osób. 

Sprawozdanie z realizacji programu jest przedkładane corocznie Radzie Powiatu Świeckiego w formie 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ( 27 marzec 2019r. sesja 

Rady Powiatu Świeckiego nr VII)  
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7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

przyjęty Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016r. Okres obowiązywania 

2016-2020. 

Podstawowe 

założenia 

1. Wczesna profilaktyka rodzin, tworzenie i rozwijanie różnych form wsparcia oraz 

zapewnienie profesjonalnej pomocy w szczególności w postaci poradnictwa 

specjalistycznego rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie  

2. Podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej i innych 

współpracujących z nimi podmiotów 

3. Kampanie informacyjne i działania profilaktyczne 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Realizacja założeń programu od roku 2016: 

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym udziela się schronienia 

osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

rodzinnego oraz terapeuty uzależnień. Od 2016r. do 2018r. udzielono schronienia 

9 rodzinom. Specjaliści OIK udzielili 1131 porad skierowanych do 604 osób.  

2. Realizacja projektów „Rodzina w Centrum” objęto wsparciem 349 osób 

i „Rodzina w Centrum 2” - 53 osoby. 

3. Upowszechnianie informacji i ulotek; współpracę z policją, ośrodkami pomocy 

społecznej, sądem i prokuraturą w ramach zespołów interdyscyplinarnych. 

4. Szkolenia kadry; przesyłanie aktualnego informatora o instytucjach rządowych 

i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

5. Rozpowszechnianie własnych ulotek oraz materiałów pozyskanych od instytucji 

na temat zjawiska przemocy i oferowanej pomocy. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym udziela się schronienia 

osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

rodzinnego oraz terapeuty uzależnień. Udzielono schronienia 3 rodzinom. 

Specjaliści OIK udzielili 367 porad kierowanych do 161 osób.  

2. Realizacja projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” -275 osób 

objętych wsparciem.  

3. Upowszechnianie informacji i ulotek; współpraca z policją, ośrodkami pomocy 

społecznej, sądem i prokuraturą w ramach zespołów interdyscyplinarnych.  

4. Szkolenia kadry; przesyłanie aktualnego informatora o instytucjach rządowych 

i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

5. Rozpowszechnianie własnych ulotek oraz materiałów pozyskanych od instytucji 

na temat zjawiska przemocy i oferowanej pomocy. 
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Monitoring:. Sprawozdanie z realizacji programu jest przedkładane corocznie Radzie Powiatu Świeckiego 

w formie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ( 27 marzec 

2019r. sesja Rady Powiatu Świeckiego nr VII)  

8. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą Nr XVI/98/16 Rady 

Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016r. Okres obowiązywania 2016-2020. 

Podstawowe 

założenia 

1. Pomoc niepełnosprawnym w zakresie wyrównywania szans i zwiększenia 

integracji społecznej. 

2. Ograniczenie zjawiska bezrobocia osób niepełnosprawnych.  

3. Podnoszenie standardu bazy pomocy społecznej.  

4. Podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym oraz w obszarze pomocy społecznej.  

5. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. 

6. Tworzenie warunków do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

7. Działania wspierające i profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży 

wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

8. Działania na rzecz wsparcia i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.  

9. Świadczenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

na poziomie obowiązującego standardu.  

10. Podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku 

i rodzinie. 

11. Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny. 

12. Działania wspierające i profilaktyczne w zakresie uzależnień.  

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu 

na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Realizacja założeń programu od roku 2016: 

1. Dofinansowano ze środków PFRON: funkcjonowanie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Świeciu i Nowem dla 50 osób, a od roku 2017 dla 55 osób 

niepełnosprawnych w wysokości PERRON 2 529 348 zł, środki powiatu 

305 406 zł, likwidację barier architektonicznych dla 21 osób 

niepełnosprawnych w kwocie 158 982 zł, likwidację barier technicznych 

i w komunikowaniu się dla 63 osób w kwocie 119 229 zł, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 1453 

osoby w kwocie 1 579 297 zł, sport, kulturę, turystykę i rekreację dla 1054 

osób niepełnosprawnych na kwotę 33 978 zł . 

2. Realizowano Program Aktywny Samorząd w ramach, którego 

dofinansowanie otrzymało w 2016r. - 144 osoby, 2017r. - 139 osób, 2018r. - 

107 osób niepełnosprawnych na kwotę 1 132 080 zł oraz wydano 

informatory o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 
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3. Realizowano Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

w ramach, którego uzyskano dofinansowanie na projekty: „Likwidacja 

barier transportowych” WTZ Świecie, SOSW Warlubie, POW Bąkowo, DPS 

Świecie i ŚDŚ Świecie oraz „Likwidacja bariery architektonicznej” Powiat 

Świecki – Budynek przy ul. WP 173, PPP w Świeciu.  

4. Realizowano pomoc w poszukiwaniu pracy , w uzupełnianiu i podnoszeniu 

kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego, organizację 

zatrudnienia subsydiowanego oraz pomoc w zatrudnieniu poprzez 

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 1235 osób.  

5. Prowadzono DPS w Gołuszycach (140 miejsc) oraz podnoszono standardy 

poprzez dobudowanie palarni, stworzenie bazy socjalnej dla pracowników 

oraz remonty; zawarto umowy na prowadzenia DPS dla osób somatycznie 

chorych (do 2017r. 37 miejsc, a od 2018r. 40 miejsc) oraz dla osób w 

podeszłym wieku (w 2016r. 3 miejsca w 2017 i 2018r. 2 miejsca)  

6. Prowadzono Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz świadczono 

specjalistyczne poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej dla 604 osób 

korzystających ze wsparcia, 9 rodzin korzystających z schronienia 

w hostelu na kwotę 472 890 zł ; dostosowywano formy wsparcia 

specjalistycznego do potrzeb osób i rodzin Projekt z RPO „Rodzina 

w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. 

7. Współpracowano z OPS , policją, prokuraturą, sądem, informowano o 

możliwościach uzyskania wsparcia: przesyłano corocznie informator o 

instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach 

pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie,; upowszechniano informacje i ulotki na temat działalności 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, informowano na stronie BIP; 

informowano o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach projektu 

„Rodzina w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2” wśród rodzin 

zastępczych, kadr pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół 

i przedszkoli z terenu powiatu, poradni pedagogiczno-psychologicznej o 

realizowanych zadaniach; podnoszono kwalifikacje kadr poprzez szkolenia.  

8. Pozyskano kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

i niezawodowej 9 rodziny. 

9. Odbyły się spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych powiązane 

z promocją rodzicielstwa zastępczego - 8 spotkań.  

10. Utworzono 6 rodziny niezawodowych; utworzono 3 zawodowe rodziny .  

11. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych- 10 spotkań; realizacja 

projektów „Rodzina w Centrum” objęto wsparciem 349 osób i „Rodzina 

w Centrum 2” - 53 osoby.  

12. w ramach struktur wspierających rodzinną pieczę zastępczą zatrudnionych 

jest łącznie 5 pracowników oraz specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 66 z 119 

 

zastępczej w ramach projektu ,, Rodzina w Centrum”, z RPO.  

13. Wsparciem objęto w 2016r. 119, w 2017r. 115, w 2018r. 109 rodzin 

zastępczych, w których przebywało w 2016r. 174 dzieci, w 2017r. 172 dzieci, 

w 2018r. - 169 dzieci. Wypłacono 5.507 świadczeń na kwotę 4 617 645 zł.  

14. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Bąkowie - prowadziło placówki opiekuńczo – wychowawcze Nr 1 – 30 

miejsc, nr 2 – 8 miejsc, nr 3- 10 miejsc . Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Topolnie- zlecono prowadzenie placówki opiekuńczo – 

wychowawczej 20 miejsc .  

15. Podnoszono poziom wiedzy w zakresie problematyki pieczy zastępczej, 

w szczególności w zakresie pracy z dziećmi i rodziną poprzez udział kadry 

w szkoleniach i samokształcenie. 

16. Zapewniono konsultacje , poradnictwo dla rodziców, dzieci i młodzieży.  

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

1. Dofinansowano ze środków PFRON: funkcjonowanie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Świeciu i Nowem dla 55 osób niepełnosprawnych 

w wysokości 912 780,00 zł, likwidację barier architektonicznych dla 9 osób 

niepełnosprawnych w kwocie 94 076,20 zł, likwidację barier technicznych 

i w komunikowaniu się dla 43 osób w kwocie 49 812,00 zł, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 626 osób 

w kwocie 634 156,14 zł, sport, kulturę, turystykę i rekreację dla 369 osób 

niepełnosprawnych na kwotę 10 922,00 zł dla 4 organizacji pozarządowych. 

2. Realizowano Program Aktywny Samorząd w ramach którego 

dofinansowanie otrzymało 107 osób niepełnosprawnych na kwotę 358 565 

zł (wg. stanu na 31.12.2018r.) oraz wydano informator o ulgach 

i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 

3. Realizowano Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

w ramach, którego uzyskano dofinansowanie na dwa projekty: „Likwidacja 

barier transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu” oraz „Przebudowa klatki 

schodowej w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu 

i przystosowanie jej do użytku osób niepełnosprawnych” w łącznej kwocie 

dofinansowania 175 815,65 zł . 

4. Realizowano inicjatywy „Profilaktyka chorób nowotworowych” oraz 

”Szczęśliwi po pięćdziesiątce”, „Kultura fizyczna i sport dla każdego” 

i „Autyzm- wychowanie to trudne zadanie”.  

5. Realizowano pomoc w poszukiwaniu pracy , w uzupełnianiu i podnoszeniu 

kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego, organizację 

zatrudnienia subsydiowanego oraz pomoc w zatrudnieniu poprzez 

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. 

6. Prowadzono DPS w Gołuszycach (140 miejsc) oraz podnoszono standardy 

poprzez remonty pokoi ; zawarto umowy na prowadzenia DPS dla osób 
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somatycznie chorych (40 miejsc) oraz dla osób w podeszłym wieku (2 

miejsca)  

7. Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy realizacja zadań dotyczących osób 

niepełnosprawnych; informowano kadry z terenu powiatu o realizowanych 

zadaniach: umieszczano na bieżąco informacji na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej PCPR, wysyłano korespondencję o realizowanych 

zadaniach i programach. 

8. Prowadzono Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz świadczono 

specjalistyczne poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej; 

dostosowywano formy wsparcia specjalistycznego do potrzeb osób 

i rodzin Projekt z RPO „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. 

9. Współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej , policją, prokuraturą, 

sądem, informowano o możliwościach uzyskania wsparcia: przesyłano 

aktualny informator o instytucjach rządowych i samorządowych, 

podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie,; upowszechniano informacje i ulotki 

na temat działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, informowano 

na stronie BIP; informowano o możliwościach uzyskania wsparcia 

w ramach projektu „Rodzina w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2” 

wśród rodzin zastępczych, kadr pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, 

szkół i przedszkoli z terenu powiatu, poradni pedagogiczno-

psychologicznej o realizowanych zadaniach; podnoszono kwalifikacje kadr 

poprzez szkolenia. 

10. Pozyskano kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

i niezawodowej 2 rodziny. 

11. Odbyły się spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych powiązane 

z promocją rodzicielstwa zastępczego - 3 spotkania; utworzono 1 rodzinę 

niezawodową; utworzono 1 rodzinę zawodową; prowadzono grupy 

wsparcia dla rodzin zastępczych- 4 spotkania; realizowano projekty 

,,Rodzina w Centrum” i ,,Rodzina w Centrum 2” - objęto pomocą 275 osób; 

w ramach struktur wspierających rodzinną pieczę zastępczą zatrudniono 

łącznie 5 pracowników oraz specjalistę ds. wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum” z Regionalnego 

Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020; wsparciem objęto 109 

rodzin zastępczych, w których przebywało 169 dzieci. Wypłacono 1856 

świadczeń na kwotę 1 589 312,12 zł . 

12. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Bąkowie - prowadziło placówki opiekuńczo-wychowawcze Nr 1 – 30 

miejsc, Nr 2 – 8 miejsc, Nr 3 - 10 miejsc . w Placówkach w Bąkowie łącznie 

przebywało 67 dzieci ; wykonano bieżące prace remontowe oraz bieżące 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 68 z 119 

 

doposażenie w Placówkach Nr 1,2,3. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Topolnie- zlecono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

na 20 miejsc . w Placówce przebywało 21 dzieci. 

13. Podnoszono poziom wiedzy w zakresie problematyki pieczy zastępczej, 

w szczególności w zakresie pracy z dziećmi i rodziną poprzez udział kadry 

w szkoleniach i samokształcenie. 

14. 14. Zapewniono konsultacje , poradnictwo dla rodziców, dzieci i młodzieży .  

Monitoring: informacja nt. realizacji strategii oraz osiągniętych efektów przygotowywana jest corocznie 

przez dyrektora PCPR-u w formie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Świeciu przekładanego Radzie Powiatu Świeckiego. ( 27 marzec 2019r. sesja Rady Powiatu Świeckiego 

nr VII)  

9. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
zawodowej, społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie 
świeckim 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz 

przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie świeckim przyjęty uchwałą nr IX/63/2003 Rady 

Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2003 roku 

Podstawowe 

założenia 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych odbywała się ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków 

Powiatu Świeckiego w przypadku dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Realizacja założeń programu od roku 2003: 

1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, m.in.: organizacja staży, 

roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, zwrot 

kosztów przejazdu, wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia, jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, usługi doradztwa zawodowego. 

2. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in.: likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, turnusy 

rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny, sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu i Nowem dla 55 osób 

niepełnosprawnych. 

4. Realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami: uzyskano 

dofinansowanie do 8 samochodów przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych (dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu, Domu 

Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Warlubiu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu) 

oraz do przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 173 i wykonania podjazdu do Przychodni Rodzinnej w Drzycimiu oraz 
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Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. 

5. Realizacja Programu Aktywny Samorząd. 

6. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu 

Ograniczania Skutków Niepełnosprawności. 

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywni na rynku pracy". 

8. Realizacja Programu Aktywności Lokalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki "Aktywni na rynku pracy". 

9. Wydanie informatorów dla osób niepełnosprawnych o ulgach i uprawnieniach. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

W ramach Programu realizowano następujące zadania: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu inicjował i organizował szkolenia dla 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych 

w PUP, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia. w ramach 

Programu realizowano: staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace 

społecznie użyteczne, zwrot kosztów przejazdu, wyposażenie stanowiska pracy, 

szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, ponadto 

prowadzono rozmowy wstępne, porady indywidualne i grupowe, informacje 

zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

2. Dofinansowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu i Nowem dla 55 osób 

niepełnosprawnych w wysokości 912 780,00 zł, likwidację barier 

architektonicznych dla 9 osób niepełnosprawnych w kwocie 94 076,20 zł, 

likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dla 43 osób w kwocie 

49 812,00 zł, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt 

rehabilitacyjny dla 626 osób w kwocie 634 156,14 zł, sport, kulturę, turystykę 

i rekreację dla 369 osób niepełnosprawnych na kwotę 10 922,00 zł dla 

4 organizacji pozarządowych. 

3. Realizowano Program Aktywny Samorząd w ramach którego dofinansowanie 

otrzymało 107 osób niepełnosprawnych na kwotę 358 565,34 zł (wg. stanu 

na 31.12.2018r.). 

4. Realizowano Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w ramach, 

którego uzyskano dofinansowanie na dwa projekty: „Likwidacja barier 

transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu” oraz „Przebudowa klatki schodowej 

w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu i przystosowanie 

jej do użytku osób niepełnosprawnych” w łącznej kwocie dofinansowania 

175 815,65 zł. 
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Monitoring: Ocena i kontrola realizowanych zadań na bieżąco, jednak nie mniej niż raz w roku. Informacje 

przedkładane w formie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu 

przekładanego Radzie Powiatu Świeckiego. ( 27 marzec 2019r. sesja Rady Powiatu Świeckiego nr VII)  

10. Program Przebudowy Dróg Powiatowych 

Program Przebudowy Dróg Powiatowych na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego 

nr XII/72/15 z dnia 28 października 2015 r.  

Podstawowe 

założenia 

Podstawowym założeniem Programu jest rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych 

na administrowanej sieci dróg, ustalenie priorytetów remontowych i inwestycyjnych 

oraz opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. 

Usystematyzowanie w ramach czasowych realizacji zadań drogowych w połączeniu 

z ustaleniem ich szacowanej wartości pozwoliło na sprawne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, partnerów realizacji zadań (gminy) i doprowadziło do znacznej 

poprawy stanu technicznego dróg powiatowych.  

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

Realizacja programu od 2014 roku: 

Wydatki związane z realizacją na koniec 2018 roku przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie Plan na 2014-2020 Stopień wykonania 

w latach 2014-2018 

Liczba zadań drogowych 44 zadania 32 zadania 

Liczba kilometrów 

do przebudowy 

220 km 168,5 km 

Koszty 95 600 000 zł 89 767 000 zł 

Środki z UE 13 350 000 zł 14 677 000 zł 

Środki z budżetu państwa 20 400 000 zł 23 971 000 zł 

Środki z gmin 20 280 000 zł 20 832 000 zł 

Środki z innych źródeł 

(prywatne, nadleśnictwa) 

400 000 zł 2 400 000 zł 

Zmiana kategorii dróg 

powiatowych na gminne 

22 km 10,5 km 

 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

W ramach realizacji programu w roku 2018 przebudowano 34,87 km dróg 

powiatowych. 

 1204C (Jaszczerek) – gr. woj. – Lipinki – Dąbrowa 15,1 km 

 1212C Brzemiona – Drzycim 8,47 km 

 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim 6,0 km 

 1269C Nieciszewo – Trzebień 0,8 km 

 1270C Pruszcz-Trzebień 2,7 km 
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 1048C Osie – Warlubie 1,8 km 

Dodatkowo w ramach przebudowy ww. odcinków dróg wybudowano ok. 5,7 km 

chodników dla pieszych. 

Monitoring : Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowywane do końca czerwca roku kolejnego. 

Obecnie jest opracowywane sprawozdanie za rok 2018. 

11. Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi 

Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Nr XXXII/199/17 z dnia 25 października 2017 roku.  

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu jest tworzenie partnerskiej współpracy Powiatu 

Świeckiego z organizacjami pozarządowymi poprzez cele szczegółowe: 

1. budowanie fundamentów dla rozwoju inicjatyw na rzecz społeczności 

lokalnych, 

2. zwiększenie aktywności społecznej, 

3. zaspokajanie szerokiego wachlarza potrzeb społeczności lokalnej, 

4. podejmowanie działań łączących podmioty realizujące zadania publiczne 

na rzecz mieszkańców powiatu świeckiego. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu 

na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Powiat Świecki w oparciu o Program współpracy stworzył warunki dla rozwoju 

inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Organizacje składające wnioski 

o dofinansowanie zadań publicznych mają możliwość opracowania autorskich 

programów w zakresie sfer działalności pożytku publicznego określonych 

w programie współpracy. Zadania publiczne są realizowane przez organizacje 

posiadające wieloletnie doświadczenie we współpracy z Powiatem Świeckim, 

dają gwarancję rzetelności i efektywności. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

W 2018 roku Powiat Świecki przeznaczył na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi 221 000,00 zł: 

1. Na organizację imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu 

współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej 

przeznaczono 25.000,- zł. -zadnie zostało zrealizowane przez Powiatowy 

Szkolny Związek Sportowy i objęło 3250 uczestników. 

2. Na organizację imprez sportowych o charakterze otwartym dla 

mieszkańców Powiatu Świeckiego przeznaczono 15.000,- zł. - zadanie 

zostało zrealizowane przez Uczniowski klub sportowy „Sprint” i objęło 1200 

uczestników. 

3. Na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Świeckiego przeznaczono 25.000,- zł. - zadanie objęło 81 osób z pięciu gmin 

zadanie zostało zrealizowane przez następujące Stowarzyszenia: Chorągiew 

Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Świecie - Powiat, Uczniowski Klub 

Sportowy „Serock”, Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła”.  

4. Na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej 

przeznaczono 25.000,- zł.- zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo 
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Wspierania Osób Niepełnosprawnych, objęło 117 osób niepełnosprawnych, 

zaspokojono potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

świeckiego w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu 

pomocniczego, usprawniającego koordynacje ruchową np. bieżnie, rowerki. 

5. Na „Profilaktykę chorób nowotworowych” 5.000,- zł.-zadanie zrealizowało 

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej, objęło 24 osoby. 

Polegało na organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych, które miały na celu 

poprawę sprawności ruchowej i przykurczonych mięśni barku i kręgosłupa 

po leczeniu raka piersi oraz przywrócenie sprawności psychofizycznej 

utraconej w wyniku choroby 

6. Na „Aktywizację ruchową osób 50+” 5.000,- zł.- zdanie zrealizowało 

Stowarzyszenie Nowe Róże Okulary w Nowem, objęło 100 osób i miało 

na celu zwiększenie aktywności społecznej, poszerzenie wiedzy na temat 

prawidłowego wykonywania ćwiczeń fizycznych i rehabilitacyjnych oraz 

zwiększenie wiedzy na temat zdrowi profilaktyki nowotworowej poprzez 

spotkania z fizjoterapeutą, psychologiem oraz ratownikiem medycznym.  

7. Na „Terapię dzieci ze spektrum autyzmu” 5.000,-zł-zadanie zrealizowało 

stowarzyszenie Pomocy Osobom ze spektrum autyzmu „Niebieski Klucz’ 

objęło 24 osoby, uczestnicy szkolenia poznali przyczyny zachowań trudnych 

u osób ze spektrum autyzmu, nauczyli się tworzenia modelu kompleksowej 

interwencji.  

8. Na prowadzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości przeznaczono 

70.000,- zł. – zadanie zrealizowało stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” , 

w inkubatorze funkcjonowało 15 podmiotów i 1 firma w ramach 

„Wirtualnego Biura”, udzielonych zostało 15 porad z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej, 7 dla NGO i 20 konsultacji telefonicznych,  

Spotkania i szkolenia : 15 spotkań/szkoleń 187 uczestników  

6 spotkań/szkoleń w ramach działaj lokalnie 72 uczestników, łącznie 259 

osób  

Program działaj lokalnie -udzielono wsparcia finansowego 12 organizacjom 

pozarządowym/grupom nieformalnym na działania na rzecz lokalnej 

społeczności na terenie powiatu  

9. Na zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego przeznaczono 38.000,- zł.- zadanie zrealizowało 

stowarzyszenie - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 

w Bydgoszczy. Zakupiono samochód terenowy w celu ułatwienia dojazdu 

i wodowania łodzi w miejscach trudnodostępnych oraz sprawnego 

przeprowadzania kontroli nad akwenami wodnymi. Realizując zadanie 

publiczne wykonano następujące zadania:  

1. Zmniejszano liczbę osób pozyskujących ryby niedozwolonymi metodami - 151 

2. Kontrolowano wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia 

ropopochodnego.  

3. Chroniono zbiorniki wodne przed nielegalnym zrzutem ścieków – 8. 

4. Chroniono wody poprzez strefy ciszy na akwenach wodnych –4. 
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5. Kształtowano idee ekologiczne wśród dzieci i młodzieży – 2 spotkania, ok 80 

dzieci. Przeprowadzono wspólne kontrole z Państwową Strażą Rybacką oraz 

Policją w ilości 18 . w ramach kontroli 124 wędkarzy, których 98 pouczono lub 

ukarano mandatami w ilości 13 na kwotę 1.490,- zł. Podczas działań 

zabezpieczono 15 wontonów, 4 żaki. 

Zadania zrealizowane poza konkursem – (tzw. małe granty ) 
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -5.000,- zadanie 

zrealizowało Nadwiślańskie Stowarzyszenie „Aktywni” objęło 13 klubów , 

łącznie zaprezentowało się 120 zawodników , którzy rywalizowali 

w konkurencjach stylowych karate Shotokan oraz Kikboxing  

2. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 3.000,-- 

zadanie zrealizował Pomorsko - Kujawski Związek Pszczelarzy - warsztaty 

pszczelarskie którymi objęto wszystkich członków stowarzyszenia.  

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy zostało przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu 

Świeckiego Nr 9/49/19 i przedłożone na sesji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 27.02.2019 r. 

12. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego uwzględniający lata 2016-
2020 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego uwzględniający lata 2016-2020 przyjęty uchwałą 

Nr XXII/128/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016 r.  

Podstawowe 

założenia 

Celem Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego jest poprawa 

stanu środowiska poprzez realizację wyznaczonych celów: 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych 

4. Zminimalizowanie oddziaływania hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego 

5. Racjonalna gospodarka odpadami 

6. Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, 

suszom, wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji 

przemysłowych 

7. Dalsza ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

8. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu 

na dzień 31 

w 2018 roku powstał raport z realizacji Programu za lata 2016-2017.  

Łączna wysokość poniesionych kosztów na jego realizację w tym czasie 

przedstawia się następująco: 

Ochrona powietrza – 66,7 mln zł. 

1. Modernizacja i wymiana przestarzałych źródeł ciepła: 965 910,15 zł. 
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grudnia 2018 r.  2. Termomodernizacja budynków: 5 900 018,22 zł. 

3. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej: 

64 725,00 zł. 

4. Promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerów i środków 

transportu wykorzystujących napędy przyjazne środowisku: 36 592,35 zł. 

5. Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych na terenie powiatu, 

kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów: 

13 000,00 zł. 

6. Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych: 3 006 660,00 zł. 

7. Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem instalacji OZE: 

7 300,00 zł. 

8. Wymiana oświetlenia na mniej energochłonne: 1 058 589,00 zł. 

9. Modernizacja, budowa, przebudowa i remonty dróg gruntowych, 

osiedlowych i chodników: 55 619 075,96 zł. 

Ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa – 10,6 mln zł. 

1. Dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenach gmin: 7 316 470,37 

zł. 

2. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków: 591 711,02 zł. 

3. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia poprzez dalszy rozwój 

i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenach gmin: 2 673 956,73 

zł. 

4. Polski Związek Wędkarski. Powiatowa Społeczna Straż Rybacka : Aktywna 

ochrona wód w Powiecie Świeckim – „Zwalczanie kłusownictwa wodnego” 

12 000,00 zł. 

Ochrona przed hałasem i polami magnetycznymi: 36,5 mln zł. 

1. Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego 

poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające 

m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni 

i budowę ekranów akustycznych: 614 631,00 zł. 

2. Budowa, rozbudowa i poprawa stanu głównych szlaków komunikacyjnych 

powiatu: 13 777 136,09 zł. 

3. Realizacja inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych 

zgodnie z planami inwestycyjnymi: 22 112 104,32 zł. 

4. Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych 

w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty 

korzystające ze środowiska: 3 195,33 zł. 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – 20,2 mln zł. 

1. Rozwój Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
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oraz lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów: 10 251 329,62 zł. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów 

oraz selektywnego zbierania odpadów: 9 218 983,68 zł. 

3. Kontynuacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi: 66 891,05 zł. 

4. Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów: 41 966,71 zł. 

5. Rekultywacja i monitoring zamkniętych składowisk odpadów: 55 206,90 zł. 

6. Pomoc w usuwaniu azbestu: 571 224,58 zł. 

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska – 5,0 mln zł.  

1. Wsparcie działań zmierzających do budowy małych zbiorników 

retencyjnych na terenie powiatu: 193 000,00 zł. 

2. Okresowa konserwacja gruntowna urządzeń przeciwpowodziowych 

i melioracji wodnych na terenie powiatu: 2 024 736,02 zł. 

3. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

awarii: 16 365,76 zł. 

4. Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych: 2 718 185,00 zł. 

Ochrona przyrody – 9,7 mln zł. 

1. Inwentaryzacja oraz bieżąca ochrona istniejących pomników przyrody: 

73 694,00 zł. 

2. Realizacja zadań z zakresu rozwoju bezpiecznej dla środowiska 

nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej zapewniającej wzrost potencjału 

turystycznego regionu: 2 916 158,00 zł. 

3. Promowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych: 

719,55 zł. 

4. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni: 6 683 506,79 zł. 

5. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w oparciu o zasady 

powszechnej ochrony lasów, zapewnienia trwałości ich użytkowania, 

zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów 

oraz powiększania zasobów leśnych: 49 925,49 zł. 

Ochrona zasobów geologicznych i gleb – 0,09 mln zł. 

Ochrona gleb najlepszych kompleksów w MPZP przed zainwestowaniem: 

90 000,00 zł. 

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców – 0,34 mln zł.  

1. Promocja walorów przyrodniczych powiatu poprzez zamieszczanie 

informacji na stronach www, w lokalnych gazetach, na targach 
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turystycznych: 12 300,00 zł. 

2. Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży 

w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego: 219 591,62 zł. 

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie 

z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – 

edukacyjnej w tym zakresie: 35 632,38 zł. 

4. Wyeliminowanie negatywnych zachowań (np. wypalanie traw, porzucanie 

odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, wylewanie 

nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód i gleby, spalanie odpadów 

w paleniskach domowych, dewastacja zieleni publicznej: 1 000,00 zł. 

5. Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów 

minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych 

oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów naturalnych: 21 289,73 

zł. 

6. Opracowanie i uchwalenie Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Świeckiego: 45 570,00 zł. 

7. Rozbudowa i doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Serocku: 6 000,00 zł. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

Zadania finansowane przez Powiat Świecki w ramach w/w Programu w roku 

2018 przedstawiały się następująco: 

1. utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia drzew w pasie dróg 

powiatowych i prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew niebezpiecznych 

–1 231 000 zł, 

2. rozbudowa ścieżek rowerowych –693 000 zł, 

3. termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu – 44 000 zł, 

4. przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego w dla dziewięciu 

Gminnych Spółek Wodnych J jednego Związku Wałowego z terenu naszego 

powiatu, na zadania związane z regulacją stosunków wodnych poprzez 

konserwację lub renowację rowów i innych urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. Łączna kwota dofinansowania na powyższe zadania 

wynosiła 50 000 zł, 

5. przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego dla ośmiu 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świeckiego - łączna 

kwota dotacji 57 182,58 zł; 

6. zakupy nagród na konkursy ekologiczne, materiałów edukacyjnych, 

sadzonek drzew na obchody uroczystości „Dni Ziemi", materiałów 

konferencyjnych na konferencję naukową, 

7. „Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim"– łączna 

kwota wydatków – 9 880 zł; 

8. przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 

30 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu 
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na zakup materiałów i sprzętu, 

9. sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu 

lasu na lata 2018-2027, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla 

lasów należących do osób fizycznych położonych w gminach Dragacz, 

Drzycim, Jeżewo, Nowe, Osie, Świecie i Warlubie - łączny koszt opracowań 

to 109 852,06 zł. 

Monitoring: Raport z realizacji programu sporządza się co dwa lata. Raport za lata 2016-2017 został 

przedłożony Radzie Powiatu Świeckiego na sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. 

13. Strategia Promocji Powiatu Świeckiego 

Strategia Promocji Powiatu Świeckiego, przyjęta Uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego nr 108/778/10 

z dnia 24 marca 2010 r.  

Podstawowe 

założenia 

Strategia obowiązuje do 2020 roku i ma na celu wytyczenie ram strategicznych 

w działalności promocyjnej, identyfikację i zaplanowanie takich działań, które 

zapewnią dużą efektywność polityki promocyjnej powiatu. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu 

na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Realizacja strategii od roku 2010.: 

W dokumencie wskazano produkty turystyczne, które przez lata realizacji 

Strategii stały się marką Powiatu Świeckiego – są rozpoznawalne nie tylko 

w województwie kujawsko-pomorskim, ale w całej Polsce: 

1. Nordic Walking 

Wraz z Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie i Gminą Osie zostało 

opracowanych i wytyczonych 6 tras o łącznej długości 46,4 km. Zostały 

podzielne ze względu na swą trudność na 3 poziomy: łatwy, średni i trudny. 

Powiat Świecki sfinansował wydanie serii ulotek opisujących każdą z tras 

odrębnie oraz współfinansował wydanie przewodnika po wszystkich 

trasach.  

2. Kosz świecki 

Stworzenie tego produktu zakładało promocję wyrobów regionalnych 

i lokalnych, wspieranie naturalnej, ekologicznej żywności oraz jej zakup 

bezpośrednio od producenta. w ramach realizacji Strategii z inicjatywy 

powiatu od roku 2016 na Festiwalu Smaku w Grucznie ustanowiono 

kategorię „Smak Regionu” – jej zwycięzcy otrzymują nagrodę ufundowaną 

przez Starostę Świeckiego. To właśnie te produkty w pierwszej kolejności 

trafiają do Kosza świeckiego. na dzień dzisiejszy kosz składa się z: ruchanek 

z fjutem KGW Jeżewo, kiełbasy z gęsiny P. Osojca, sera „Pielgrzym” od 

„Sery Adamczyk”, konfitury z czarnej porzeczki z Nadwiślańskiej Chaty. 

Powiat, aby zrealizować ideę Kosza świeckiego, promuje się hasłem „Zjedz 

i wypocznij w Powiecie Świeckim”.  

W tworzenie Kosza świeckiego włączają się Koła Gospodyń Wiejskich, 

zrzeszają się i pod szyldem Powiatu Świeckiego biorą udział w wielu 
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imprezach i konkursach kulinarnych na terenie całego kraju.  

3. Świat do podziwiania 

Śladem Mennonitów z Doliny Dolnej Wisły - zadanie to zakłada 

promowanie dziedzictwa menonickiego na terenie Powiatu Świeckiego. 

w celu realizacji zadania powiat wydaje liczne publikacje turystyczne m.in.: 

Przewodnik rowerowy, Mapę turystyczną Powiatu Świeckiego, „Mapę 

pasji”, Informator turystyczny.  

4. Festiwal Smaku w Grucznie 

Inicjatorem i pomysłodawcą Festiwalu Smaku w Grucznie jest Towarzystwo 

Przyjaciół Dolnej Wisły. Festiwal ma na celu promowanie tradycji 

oraz naturalnej, ekologicznej żywności. Powiat Świecki jest 

współorganizatorem wydarzenia. Podczas udziału przedstawicieli 

Starostwa Powiatowego w targach turystycznych czy innych dużych 

wydarzeniach promujących region, Festiwal Smaku jest reklamowany jako 

największe wydarzenie kulinarne. Dzięki szerokiej promocji został ono 

zauważony przez opiniotwórcze czasopismo National Geographic, które 

wymienia Festiwal Smaku w Grucznie jako jeden z 10 festiwali kulinarnych, 

które musisz odwiedzić chociaż raz w życiu! 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2018 r. 

W 2018 roku Powiat skupił się na promowaniu zdrowego stylu życia, aktywności 

na świeżym powietrzu w Borach Tucholskich poprzez: 

1. Kampanię informacyjną na temat ścieżek (we współpracy z Centrum 

Nordic Walking Bory Tucholskie) podczas targów turystycznych i wydarzeń 

plenerowych. Dodatkowo na stronie internetowej Powiatu Świeckiego 

w zakładce „Dla turysty” powstała baza szlaków Nordic Walking.  

2. Oznakowanie innych szlaków pieszych i rowerowych na terenie całego 

Powiatu - powstała aplikacja mobilna „Powiat Świecki”, zawierająca opis 

najciekawszych miejsc Powiatu wraz z mapą dojazdu i oznaczeniem przy 

jakim szlaku znajduje się atrakcja.  

3. Zaproszenie - ramach promocji kosza smaków - lokalnych producentów 

żywności oraz rękodzieła do stworzenia wspólnych stoisk promocyjnych 

podczas wydarzeń plenerowych: Festiwalu Wisły w Toruniu oraz Festiwalu 

Smaku w Grucznie.  

4. Wsparcie inicjatywy Zielonego Targu w Tleniu, którego zadaniem jest 

promowanie lokalnych producentów żywności i rękodzieła.  

5. Podjęcie działań dotyczących dziedzictwa mennonitów w regionie. 

Informacje zostały zawarte na tablicach informacyjnych ustawionych 

wzdłuż szlaków turystycznych oraz aplikacji mobilnej „Powiat Świecki”. 

Znajdują się tam m.in. opisy chat olęderskich i innych zabytków 

pomennonickich wraz z mapami dojazdu. Ponadto Powiat wsparł 

finansowo „Weekend z Mennonitami” organizowany w zabytkowej chacie 

mennonickiej w Chrystkowie. 
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6. Włączenie się (kolejny raz) bezpośrednio w organizację Festiwalu Smaku 

organizacyjnie i finansowo. Pracownicy Starostwa wraz z Kołami Gospodyń 

Wiejskich i Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie uczestniczyli 

w Festiwalu prezentując odwiedzającym ofertę turystyczną oraz 

różnorodność kulinariów regionu. 

Monitoring: Sprawozdania z realizacji Strategii Promocji Powiatu przedstawiane są w pierwszym 

kwartale każdego roku na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Świeckiego.  
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V. Realizacja zadań powiatu.  

1. Edukacja publiczna 

Szkoły publiczne i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Świecki 

I Liceum Ogólnokształcące im Floriana Ceynowy w Świeciu:  

Liczba uczniów - 302, oddziałów - 12. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,  

W jego skład którego wchodzą: 

1. II Liceum Ogólnokształcące;  

2. Technikum Nr 2, kształcące w zawodach technik elektryk oraz technik papiernictwa; 

3. Szkoła Policealna Medyczno, kształcąca w zawodzie opiekun medyczny;  

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 kształcąca w zawodzie technik administracji oraz technik usług 

kosmetycznych. 

Liczba uczniów - 312, oddziałów - 15. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 

W jego skład którego wchodzą: 

1. III Liceum Ogólnokształcące;  

2. Technikum, kształcące w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik geodeta, 

technik mechanik, technik mechatronik, technik hotelarz, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik logistyk, technik reklamy, technik informatyk, technik programista, 

technik automatyk; 

3. Branżowa Szkoła i Stopnia Nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, kształcąca 

w zawodach magazynier – logistyk oraz ślusarz – kształcenie praktyczne w Warsztatach 

Szkoleniowych (uczniowie posiadają statusu młodocianych pracowników) oraz klasy 

wielozawodowe dla młodocianych pracowników. 

Liczba uczniów - 930, oddziałów - 38. 

Liczba wychowanków w internacie – 37. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II; 

2. Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II; 

3. Specjalna Branżowa Szkoła i Stopnia nr 2 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

Nr 2 im. Jana Pawła II - klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników; 

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II; 

5. Przedszkole Specjalne nr 10 „Leśna Polana”. 
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Liczba uczniów - 177, oddziałów - 22. 

Liczba wychowanków w Przedszkolu – 25. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 

W jego skład którego wchodzą: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika;  

2. Technikum, kształcące w zawodach technik informatyk oraz technik logistyk. 

3. Branżowa Szkoła i Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasy wielozawodowe dla 

młodocianych pracowników. 

Liczba uczniów - 199, oddziałów - 9. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu: 

W jego skład którego wchodzą: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2; 

2. Specjalna Branżowa Szkoła i Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasy 

wielozawodowe dla młodocianych pracowników; 

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; 

4. Przedszkole Specjalne Nr 2 „Promyczek”. 

Liczba uczniów - 120, oddziałów - 15. 

Liczba wychowanków w Przedszkolu – 8. 

Liczba wychowanków w internacie – 36.  

 

1196 

749 

71 47 

Liczba uczniów w szkołach publicznych 

młodzież ponadgimnazjalne szkoły zawodowe

młodzież szkoły ogólnoksztalcące, w tym podstawowe i gimnazja

dorośli szkoły zawodowe

dorośli szkoły ogólnokształcace
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Szkoła Liczba 

absolwentów 

Liczba 

abiturientów  

Liczba osób 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

maturalnego 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Świeciu 

66 65 64 98,5 % 

II Liceum Ogólnokształcące 

w Świeciu 

81 79 76 96,2 % 

III Liceum Ogólnokształcące 

w Świeciu 

19 16 10 62,5 % 

Liceum Ogólnokształcące w Nowem 25 25 16 64,0 % 

Technikum w Świeciu (ZSP) 104 88 77 87,5 % 

Technikum nr 2 w Świeciu (ZSOiP) 21 21 14 66,7 % 

Technikum w Nowem 28 21 18 85,7 

Razem 344 315 275 87,3 % 

 

 

 

Szkoła Liczba 

kwalifikacji 

Liczba 

zdających  

Liczba osób które 

zdały egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

zawodowego 

ZSP w Nowem  5  58 51 88,0 % 

ZSP w Świeciu 49  482 346 71,8 % 

ZSO i P w Świeciu 14 133 108 81,2 

ZSS w Świeciu 2  3 2 66,7 % 

SOSW w Warlubiu 2  2 1 50,0 % 

Ogółem 72 678 508 74,9 % 
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Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  
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Zatrudnienie nauczycieli 

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki w 2018 r. zatrudnionych było 

346 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty, stanowiło to liczbę 287,87 etatu. 

 

 

Szkoły niepubliczne: 

1. Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu: 

 Prywatne Technikum Ochrony Środowiska "Menedżer"; 

 Technikum Informatyki "Menedżer"; 

 Technikum Hotelarstwa "Menedżer"; 

 Technikum Logistyki "Menedżer"; 

 Liceum Ogólnokształcące "Menedżer". 

2. Zespół Szkół dla dorosłych „Oskar” w Świeciu: 

 Policealna Szkoła "Oskar"; 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Oskar". 

3. Niepubliczne Centrum kształcenia w Świeciu: 

 Akademickie Liceum Ogólnokształcące; 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

4. Zespół Szkół „Twoja Szkoła w Świeciu: 

 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja-Szkoła"; 

 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła". 

6,42 5,3 
43,52 

53,71 178,92 

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego (w przeliczeniu 
na etaty) 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

2% 2% 

15% 

19% 
62% 

Struktura zaktrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego  

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
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5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Apis” w Świeciu: 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "APIS"; 

 Policealna Szkoła Zawodowa "APIS"; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "APIS"; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "APIS". 

 

Obsługę administracyjno-finansową szkół i placówek oświatowych prowadzi Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu. 

Informacje, sprawozdania z zakresu edukacji przedstawiane Radnym Rady Powiatu Świeckiego : 

1) Analiza funkcjonowania oddziałów zamiejscowych Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu przy 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - przedstawiona na Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, marzec 2018 r.; 

2) Wykorzystanie środków pozabudżetowych w oświacie - przedstawiona na Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki, kwiecień 2018 r.; 

3) Lokalna Polityka Oświatowa - przedstawiona na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, maj 

2018r.; 

4) Infrastruktura techniczna i baza dydaktyczna szkolnictwa specjalnego - przedstawiona na Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, październik 2018 r.; 

5) Informacja o stanie przygotowań szkół do nowego roku szkolnego - przedstawiona na Komisji 

Infrastruktury i Gospodarki, maj 2018 r.; 

6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - przedstawiona 

podczas XLIII sesji Rady Powiatu, 11.10.2018 r.; 

7) Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych oraz osiągnięć szkół za rok szkolny 2017/2018 - 

przedstawiona na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, październik 2018 r.; 

8) Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Świecki - przedstawiona na Komisji Polityki Finansowej, październik 2018 r.; 

9) Koszty inwestycji przeprowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Świecki przedstawiona na Komisji Polityki Finansowej, październik 2018 r.; 

58 80 

501 

489 

Liczba uczniów w ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych 

młodzież szkoły zawodowe młodzież szkoły ogólnoksztalcące

dorośli szkoły zawodowe dorośli szkoły ogólnokształcace
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu. 

17,75 etatu pracowników pedagogicznych. 

Zakresem działania obejmuje dzieci nie objęte opieką przedszkolną oraz obowiązkiem szkolnym lub 

obowiązkiem nauki, zamieszkała na terenie powiatu świeckiego oraz uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu 

świeckiego 

Od września 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem działa Punkt 

Konsultacyjno-Diagnostyczny PPP w Świeciu dla dzieci z terenu gminy Warlubie oraz gminy Nowe. 

Poradnia wydaje orzeczenia i opinie, wymagane przepisami prawa oświatowego. w roku 2018 wydano 

821 opinii oraz 362 orzeczeń. 

Poradnia organizuje także terapie grupowe oraz terapie indywidualne, w tym w szczególności: 

psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji sensorycznej i rehabilitacji, Biofeedback, terapię 

słuchową Johansena. 

Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została przedstawiona podczas XLII 

sesji Rady Powiatu w dniu 12.09.2018 r. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017r. Powstała na mocy 

Uchwały nr XXI/121/16 Rady Powiatu Świeckiego dnia 26 października 2016r. i jako samorządowa 

instytucja kultury wspiera Powiat Świecki w realizacji jego zadań. do zakresu działania biblioteki należy 

zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz 

upowszechnianie nauki i wiedzy, w tym wiedzy o regionie. 

Zatrudnienie : 4,25 etatu 

W 2018 roku z usług Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu korzystali studenci oraz osoby pracujące, 

które się dokształcają (np. pracownicy socjalni, nauczyciele, pielęgniarki, policjanci). Znaczącą grupę 

czytelników stanowią też uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowujący się do egzaminu 

maturalnego oraz uczestnicy olimpiad przedmiotowych.  

Oferta biblioteki dostosowana jest do potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Świeciu wspomaga osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację 

zamówień elektronicznych i telefonicznych oraz możliwość odbioru dokumentów przez osoby 

upoważnione. 

W 2018r. zorganizowano 116 imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których wzięło udział 

4434 uczestników. 

Informacja o funkcjonowaniu Powiatowej Biblioteki Publicznej została przedstawiona podczas XLIII sesji 

Rady Powiatu w dniu 12.09.2018 r. 
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Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

1. Kompetentny absolwent 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 640 226,55 zł 

Kwota dofinansowania: 608 215,02 zł 

Rezultaty: 

1. Doposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi. 

2. 59 nauczycieli ukończyło szkolenie w zakresie m.in. metod indywidualnej pracy z uczniem 

z niepełnosprawnościami. 

3. 1 nauczyciel ukończył szkolenie w zakresie Metody Warnkego. 

4. 2 nauczycieli ukończyło kurs z zakresu Metod Achtnicha. 

5. 5 szkół zostało wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć 

(pracownia matematyczna, chemiczna, biologiczna). 

6. 57 uczniów nabyło kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencji 

cyfrowych a także umiejętności na rynku pracy. 

7. Zorganizowano 8 wyjazdów na zajęcia pozaszkolne do m.in. Młynu Wiedzy w Toruniu, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy dla 170 uczniów w łącznym wymiarze 289 godzin. 

8. Zorganizowano 550 godzin zajęć specjalistycznych dla 39 uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

9. Zorganizowano 10 wyjazdów na zajęcia z opoterapii w Bochlinie dla 10 osób. 

10. Przeprowadzono 135 godzin zajęć w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

z wykorzystaniem zakupionego doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych (zajęcia 

z eksperymentem z matematyki, chemii, biologii, geografii) – 31 uczniów podniosło kompetencje 

w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

2. Wykształcony profesjonalista 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 2 063 035,59 zł 

Kwota dofinansowania: 1 753 580,25 zł 

Rezultaty: 

1. Doposażenie 5 pracowni zawodowych (mechaniczna, matematyczna, geodezyjna, informatyczna, 

papiernicza) 
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2. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyskało kwalifikacje z zakresu obsługi obrabiarek CNC – 

frezarki  

3. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego nabyło kompetencje i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej 

wiedzy logistycznej i transportowej 

4. 79 uczniów uczestniczyło w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców 

5. 10 uczniów nabyło kompetencje w zakresie programowania sterowników GE INTELLIGENT 

PLATFORMS 

6. 95 uczniów uczestniczyło w zajęciach pozaszkolnych w szkołach wyższych oraz wizytach studyjnych 

u pracodawców 

7. 320 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo 

w specjalistycznych zajęciach pozaszkolnych 

8. W 3 szkołach utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery 

3. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 1 567 851,92 zł 

Kwota dofinansowania: 1 410 878,42 zł 

Rezultaty: 

1. 203 osoby uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z doradcą edukacyjno-zawodowym  

2. 199 osób ukończyło kurs nabycia kompetencji „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

obsługa apteczek w miejscu pracy 

4. Europejska jakość w Kształceniu Zawodowym 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ 

Wartość projektu: 61 040,00 zł 

Kwota dofinansowania: 61 040,00 zł 

Rezultaty: 

1. udział 6 uczniów w zajęciach j. angielskiego oraz z j. hiszpańskiego w wymiarze 50 godzin 

2. wyjazd zagraniczny do Hiszpanii dla 6 uczniów Technikum w zawodzie technik logistyk w celu 

odbycia praktyk zawodowych 

5. Szkolenie zawodowe w Niemczech – mobilność na rynku pracy 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ 

Wartość projektu: 70 944,00 zł 

Kwota dofinansowania: 70 944,00 zł 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 88 z 119 

 

Rezultaty: 

1. 1 wyjazd zagraniczny do Niemiec:  

2. udział 6 uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Świeciu w praktykach zawodowych 

6. Gotowi na rynek pracy – gotowi dala Europy 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ 

Wartość projektu: 147 973,00 zł 

Kwota dofinansowania: 147 973,00 zł 

Rezultaty: 

1. 2 wyjazdy zagraniczne do Niemiec: 

2. udział 14 uczniów Technikum w zawodzie technik logistyk Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Świeciu w praktykach zawodowych 

7. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Przedszkolu Nr 10 w Świeciu 

Rządowy Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” 

Wartość projektu: 140 400,00 zł 

Kwota dofinansowania: 140 400,00 zł 

Rezultaty: 

1. Realizacja 2340 godzin zajęć specjalistycznych, którymi objęto wsparciem 66 dzieci m.in. przez 

rehabilitantów, logopedów, zajęcia z integracji sensorycznej, z komunikacji alternatywnej 

2. Realizacja warsztatów w zakresie efektywnych oddziaływań w stosunku do zaburzeń rozwoju 

dziecka w wymiarze 12 godzin dla 30 rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Realizacja 20 godzin konsultacji dla rodziców dzieci w młodszym wieku i ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

8. Aktywna tablica 

Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli 

Wartość projektu: 14 000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł 

Rezultaty: 

Wyposażenie sal w 2 interaktywne monitory dotykowe 65’ do zajęć w wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

9. Wyposażenie Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych 

Świadczenia Gwarantowane z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
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Wartość projektu: 33 333,00 zł 

Kwota dofinansowania: 33 333,00 zł 

Rezultaty: 

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w 5 szkołach(I LO 

w Świeciu, ZSOiP w Świeciu, ZSP w Świeciu, ZSS nr 1 w Świeciu oraz ZSP w Nowem ) 

10. Niepodległa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

Program Wieloletni Niepodległa 

Wartość projektu: 9 940,00 zł 

Kwota dofinansowania: 9 940,00 zł 

Rezultaty: 

1. Udział ok. 738 uczniów szkoły: Technikum, III LO, Branżowej Szkoły i Stopnia Nr 1 z oddziałami 

zasadniczej szkoły zawodowej w projekcie związanym z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości.  

2. Realizacja 2 wycieczek związanych z wydarzeniami historycznymi dla 150 uczniów, Gdynia, Gródek, 

Żur. 

3. Organizacja koncertu „Dla Niepodległej”, udział lokalnych władz, uczniów, mieszkańców Świecia. 

Przedstawienie w formie słowno-muzycznej tekstów historycznych, literackich i utworów 

muzycznych. 

4. Organizacja gry terenowej dla 67 uczniów szkół z klasami o profilu mundurowym z powiatu 

świeckiego oraz powiatu chełmińskiego. 

2. Promocja i ochrona zdrowia  

Jednym z zadań władz powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy promocja zdrowia i profilaktyka, mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających 

zdrowiu.  

Powiat Świecki od 2005 roku jest udziałowcem Nowy Szpital spółka z o.o. w latach 2005-2018 wartość 

inwestycji w szpitalu w Świeciu wyniosła 42 mln zł. w okresie tym szpital cały czas rozwijał się. Wartość 

kontraktu wzrosła z 17 mln zł do 63 mln zł. Znacząco powiększono zakres usług medycznych. Liczba 

oddziałów wzrosła z 12 do 16, a liczba poradni z 13 do 27. 

Profilaktyka: 

Powiat Świecki w latach 2010-2017 realizował pięć programów profilaktycznych:  

1. Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów 

2. Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc 

3. Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 

4. Program Ogólnopolski Głos Profilaktyki "Profilaktyka a Ty" 

5. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży. 
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Dodatkowo stale prowadzone są działania promujące zdrowie, zdrowy styl życia oraz wspierające osoby 

niepełnosprawne i seniorów. 

W 2018 roku Powiat prowadził następujące działania: 

1. Kampania informacyjna na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych–wydrukowano 1200 

ulotek dotyczących FAS i rozkolportowano je po placówkach na terenie powiatu świeckiego oraz 

przekazano Fundacji na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE - 516,60 zł. 

2. Kampania promująca bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego - wraz z Powiatową Komendą 

Policji w Świeciu przeprowadzono kampanię promującą bezpieczeństwo ruchu pieszego 

i rowerowego. w ramach kampanii przekazano gadżety odblaskowe dla kierowców, pieszych 

i rowerzystów -6 189,36 zł 

3. Prelekcja na temat profilaktyki nowotworu piersi „Dr Gralec dla kobiet - o zdrowiu przy kawie”- 

w październiku – miesiącu walki z nowotworem piersi – zorganizowano spotkanie dla 85 pań 

promujące profilaktykę nowotworową. Prelekcję podczas „Dr Gralec dla kobiet - o zdrowiu przy 

kawie” wygłosił lekarz onkolog. Uczestniczki miały możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej 

oraz nauki samobadania piersi - 500,00 zł. 

4. Promocja aktywności fizycznej „Bieg Niepodległości” -Powiat Świecki promował aktywność fizyczną 

poprzez dofinansowanie „Biegu Niepodległości”, w którym uczestniczyło 319 biegaczy -1 000,00 zł. 

5. „Biała niedziela” dla mieszkańców powiatu świeckiego spotkanie zorganizowano we współpracy ze 

Szkolnym Kołem Caritas im. Św. Wincentego „A” Paulo przy Zespole Szkół w Osiu. Podczas 

spotkania mieszkańcy powiatu mieli możliwość skonsultowania się w zakresie: chorób tarczycy, 

zbadania poziomu cukru i ciśnienia krwi. w spotkaniu brało udział 35 mieszkańców powiatu -108,00 

zł. 

6. „Rajd Niepodległości” - promocja sportu i zdrowego stylu życia -dofinansowano „Rajd 

Niepodległości” - promujący sport i zdrowy styl życia. w rajdzie uczestniczyło 70 rowerzystów - 

700,00 zł.  

7. „Weekend dla zdrowia” dla mieszkańców powiatu świeckiego - badania w kierunku wykrycia wad 

postawy u dzieci i młodzieży Przeprowadzono badania w kierunku wykrycia wad postawy u 330 

dzieci z terenu powiatu. Badania były prowadzone w każdej z gmin powiatu - 11 000,00 zł. 

8. Kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa” -przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną we współpracy 

z Państwową Strażą Pożarną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Wydrukowano 2000 szt. 

ulotek zawierających informacje o objawach zatrucia tlenkiem węgla - 1 230,00 zł. 

9. Kampania informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców powiatu świeckiego na temat cukrzycy i roli 

zdrowego żywienia wraz z pomiarem poziomu cukru i ciśnienia -przeprowadzono kampanię 

informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców powiatu świeckiego na temat cukrzycy i roli 

zdrowego żywienia wraz z pomiarem poziomu cukru i ciśnienia. Kampanią objęto 90 osób z terenu 

powiatu świeckiego - 1 000,00 zł. 

10. Niewidzialna rehabilitacja dal osób niewidomych i niedowidzących - dofinasowanie do zakupu 

czytaka i pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla 5 niewidomych mieszkańców powiatu świeckiego 

w ramach „Niewidzialnej rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących” - 3 000,50 zł. 
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11. Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją -we współpracy 

z Powiatową Komendą Policji w Świeciu konferencję „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce 

z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją”, w której wzięło udział 85 osób, w tym pedagodzy 

szkolni, kuratorzy sadowi i pracownicy policji - 2 500,00 zł. 

12. Wspieranie osób niepełnosprawnych- publikacja artykułu prasowego opisującego miejsca, w których 

osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc - 1 000,00 zł.  

13. Wspieranie osób starszych- wydruk Kart Seniora - 1 250,00 zł. 

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

1. Pracuj zdrowo  

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 299 487,50 zł 

Kwota dofinansowania: 284 513,12 zł 

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego 

w Świeciu, w szczególności pracowników powyżej 50 roku życia oraz podniesienie świadomości 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej . 

3. Wsparcie osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Zadania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, rodziny i systemu pieczy zastępczej realizuje 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu oraz Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla dziewcząt w Topolnie 

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku: 

1. dofinansowało ze środków PFRON: funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu 

i Nowem dla 55 osób niepełnosprawnych w wysokości 912.780,00 zł, likwidację barier 

architektonicznych dla 17 osób niepełnosprawnych w kwocie 94076,20 zł, likwidację barier 

technicznych i w komunikowaniu się dla 43 osób w kwocie 49 812,00 zł, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 626 osób w kwocie 634 156,14 zł, sport, kulturę, 

turystykę i rekreację dla 369 osób niepełnosprawnych na kwotę 10 922,00 zł dla 4 organizacji 

pozarządowych, 

2. realizowało Program Aktywny samorząd w ramach którego dofinansowanie otrzymało 107 osób 

niepełnosprawnych na kwotę 358 565,34 zł (wg stanu na 31.12.2018r.) 

3. realizowało Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w ramach, którego uzyskano 

dofinansowanie na dwa projekty: „Likwidacja barier transportowych dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu” oraz „Przebudowa klatki 

schodowej w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu i przystosowanie jej 

do użytku osób niepełnosprawnych” w łącznej kwocie dofinansowania 175 815,65 zł  
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4. objęło wsparciem 109 rodzin zastępczych, w których przebywało 169 dzieci, wypłacono łącznie 1.856 

świadczeń na kwotę 1.589.312,12 zł.  

5. wypłacono środki pochodzące z dotacji na realizację dodatku wychowawczego - 1.452 dodatków 

na kwotę 714.915 zł oraz środki pochodzące z dotacji na realizację programu ,,Dobry start” - 106 

świadczeń na kwotę 31.800 zł 

6. pozyskało środki finansowe na dofinansowanie etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w wys. 20.778 zł 

7. realizowało 54 programy usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub 

pozostających w pieczy zastępczej, przyznało pomoc na usamodzielnienie 6 osobom, udzieliło 

wsparcia w zakresie uzyskania mieszkania 7 osobom 

8. w pełni zrealizowano jeden Indywidualny Program Integracyjny dla cudzoziemca posiadającego 

ochronę uzupełniającą 

9. realizował projekt „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” z których skorzystało łącznie 275 

osób a wartość projektów wyniosła 169.535,80 zł (środki UE) 

Ponadto w ramach struktur PCPR prowadzony jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym udziela się 

schronienia osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego 

oraz terapeuty uzależnień. w 2018r., udzielono schronienia 3 rodzinom. Specjaliści OIK udzielili 367 porad 

kierowanych do 161 osób. 

Na terenie powiatu funkcjonują: 

4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze: 

 3 w Bąkowie - POW Nr 1 – 30 miejsc, POW Nr 2 – 8 miejsc, POW Nr 3 – 10 miejsc  

 1 w Topolnie - 20 miejsc 

3 Domy Pomocy Społecznej: 

 dla osób przewlekle psychicznie chorych w Gołuszycach – 140 miejsc, 

 dla osób przewlekle somatycznie chorych w Świeciu – 40 miejsc, 

 Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – 49 miejsc ( w tym 2 miejsca dla Powiatu 

Świeckiego) 

Sprawozdanie z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie przedstawiane jest 

corocznie na sesji Rady Powiatu Świeckiego ( za rok 2018 na sesji Rady Powiatu Świeckiego 29.05.2019r.) 

Działania podejmowane w ramach wsparcia rodziny i dzieci z niepełnosprawnością przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu 

W 2018 r. ofertą Poradni obejmowano ok. 220 dzieci tygodniowo w ramach różnych form wsparcia. 

Najważniejsze działania to: 

 wprowadzenie innowacyjnych badań przesiewowych i specjalistycznych słuchu obwodowego 

u dzieci na terenie placówek i w poradni za pomocą dwóch audiometrów – przebadano 300 dzieci. 

60 dzieci objętych indywidualna terapią słuchową.  
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 zapewnienie dostępności do 12 różnych rodzajów terapii grupowej prowadzonych programami 

autorskimi. Co tydzień w zajęciach uczestniczy 220 w różnym wiek 

 terapie indywidualne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji sensorycznej 

i rehabilitacji, biofeedback, terapię słuchową Johansena.  

 poszerzenie oferty poradni o specjalistę terapii integracji sensorycznej i rehabilitanta, zapewniając 

w ten sposób diagnozę rozwoju ruchowego dzieci i idącą za tym terapię indywidualną.  

 pilotażowo wprowadzono diagnozę funkcjonalną „TROSKA” - diagnoza środowiskowa ucznia 

z problemami w zachowaniu. 

 od roku szkolnego 2018/2019 r. w Nowem powstał Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny PPP dla dzieci 

z terenu Nowego, Warlubia i okolic. Dzięki tej działalności z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieci mogą korzystać w miejscu zamieszkania.  

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

1. Program Aktywny samorząd realizowany na podstawie umowy nr AS3/000040/02/D z dnia 7 maja 2018 
roku 

W ramach programu dofinansowano: likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową- bariery transportowej barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, 

barier w poruszaniu się) oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanie otrzymało 107 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 358 565,34 zł (wg. stanu na 31.12.2018r.) 

2. Projekt „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” (okres realizacji RWC 01.07.2016r.-30.06.2018r., 
RWC 2 01.07.2018r.-30.06.2020r.) 

W ramach realizacji projektów zrealizowano: specjalistyczne poradnictwo rodzinne: psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne; superwizję rodzin zastępczych, mediacje rodzinne, spotkania terapii rodzinnej 

grupowej i indywidualnej, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla osób 

przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi 

i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 

przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne. w 2018r. skorzystało łącznie 275 osób a wartość 

projektów wyniosła 169.535,80 zł (środki UE) 

4. Zarządzanie drogami publicznymi 

Powiat Świecki za pomocą swojej jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu 

zarządza drogami powiatowymi i drogową infrastrukturą techniczną (przystanki, mosty, wiadukty, 

przepusty itp.). Zarząd Dróg realizuje wszystkie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych, w tym realizacją remontów, zakupem dostaw i usług z tym związanych, ochroną pasów 

ruchu drogowego. 

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 594,3  
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Ilość obiektów mostowych – 28 o łącznej długości 622,2 mb 

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje swoje zadania przy pomocy Obwodu Drogowo - Mostowego 

z siedzibą w Drzycimiu. Obwód drogowo - mostowy wyposażony jest w samochody do prowadzenia 

systematycznych objazdów sieci dróg powiatowych, oraz sprzęt do wykonywania zadań 

utrzymaniowych i robót bieżących ( piły, zagęszczarki mechaniczne, koparko-ładowarkę, frezarkę 

do asfaltu, dwa ciągniki z ładowaczem czołowym, ścinarkę poboczy do ciągnika, szczotkę mechaniczną 

ze zraszaczem, walec drogowy, kosiarka bijakowa, przyczepę samowyładowczą 10t) 

 
 

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w roku 2018 wydano: 3 011 542,44 zł. 

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

W 2018 roku zrealizowano dwa zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych, dofinansowane 

z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 : 

Drogi powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe S5

A1

DW Przejęte przez Powiat Świecki
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1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim 

Wartość projektu: 6 760 900,76 zł. 

Kwota dofinansowania : 3 000 000,00 zł. 

Rezultaty : przebudowano 8,47 km drogi 

2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1204C (Jaszczerek) – gr. woj. – Lipinki – Dąbrowa. 

Wartość projektu: 10 699 990,18 zł. 

Kwota dofinansowania : 3 000 000,00 zł. 

Rezultaty: przebudowano 15,1 km drogi 

Ponadto w 2018 roku Powiat Świecki pozyskał: 

1. 13 885 221,06 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 na trzy projekty drogowe: 

1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice, 

2) Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła 

w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap II, 

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II,  

Dwa pierwsze projekty uzyskały pełne dofinansowanie, natomiast dla trzeciego projektu 

konieczne było obniżenie dofinansowania (ze względu na wyczerpanie dostępnych środków). 

2. 2 929 176 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

na Przebudowę drogi powiatowej nr 1211C Tleń- Lniano 

5. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Zadania Powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu. 

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja 

rynku pracy na obszarze 11 gmin Powiatu Świeckiego. 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku w powiecie świeckim wynosiła 7,6% (o 0,9 punktu 

procentowego mniej niż na koniec grudnia 2017 roku). Pod względem najniższej stopy bezrobocia, 

podobnie jak w minionych latach, powiat zajmował trzecie miejsce w województwie wśród powiatów 

ziemskich (za powiatem bydgoskim i powiatem brodnickim). w tym samym czasie stopa bezrobocia 

w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła 8,8% (o 1,2 punkty procentowe mniej niż na koniec 

grudnia 2017 roku), a w Polsce 5,8% (o 0,80 punktu procentowego mniej niż na koniec grudnia 2017 roku). 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowało 

się 4738 osób bezrobotnych (o 15% mniej niż w roku poprzednim), w tym 2 569 kobiet. Wśród 

bezrobotnych było 686 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, 479 dotychczas niepracujących, 115 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

W roku 2018 z ewidencji wyłączono 5 063 osób (o 18,3% mniej niż w roku 2017), z czego największą grupę 

stanowiły osoby podejmujące zatrudnienie – 2 732 (54%). Większość bezrobotnych podjęła pracę 

niesubsydiowaną (2 386 osób , co stanowiło 47% wyłączeń z ewidencji). 907 (18%) osób utraciło status 

bezrobotnego z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia, 135 (2,7%) osób 
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z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy. 301 (6%) osób zarejestrowanych złożyło dobrowolną rezygnacje ze statusu bezrobotnego. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowane 

pozostawały 2 592 osoby bezrobotne. w porównaniu z końcem roku 2017 liczba bezrobotnych 

w powiecie zmniejszyła się o 325 osób (tj. 11,1%). 12,3% bezrobotnych (320 osób) posiadało prawo 

do zasiłku. w roku 2018 najmniejsza liczba bezrobotnych pozostawała w ewidencji urzędu w miesiącu 

sierpniu, kiedy zarejestrowanych było zaledwie 2340 osób. Było to o 538 osób (tj. 18,7%) niż w tym samym 

okresie roku 2017.  

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych pod względem cech społeczno-demograficznych w końcu 

2018 roku większość bezrobotnych stanowiły kobiety tj. 64,5% (o 1 punkt procentowy więcej niż w roku 

2017). 40% zarejestrowanych kobiet nie podjęło zatrudnienia po urodzenia dziecka. 71,1% bezrobotnych 

(1 843 osoby) to mieszkańcy wsi.  

W roku 2018 w stosunku do roku 2017 zmieniła się struktura wieku osób bezrobotnych. Zwiększył się 

udział grupy osób do 30 roku życia (29%, rok wcześniej 27,7%) w tym osób do 25 roku życia (15,7%, rok 

wcześniej 14,6%). Nieznacznie zmniejszył się natomiast udział bezrobotnych po 50 roku życia (26%, rok 

wcześniej 26,7%). 

Bezrobocie na terenie powiatu charakteryzuje wysoki udział grup, którym najtrudniej podjąć pracę. 

Ponad połowa zarejestrowanych (51,5%) to osoby długotrwale bezrobotne ( w roku 2016 – 56,7%), 39,2% 

bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, natomiast 17,3% doświadczenia zawodowego. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych (1714 osób co stanowi 66,1% ogółu zarejestrowanych) stanowiły osoby 

legitymujące się wykształceniem nie wyższym niż zasadnicze zawodowe. 

W 2018 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu 4216 wolnych miejsc pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej. Było to o około 226 propozycji więcej niż w roku poprzednim. 

Wśród zgłoszonych w 2018 roku wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 3091 stanowiły 

oferty pracy niesubsydiowanej (73,3% wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, 

w roku poprzednim 63,5%), a pozostałe 1125 były ofertami stanowisk subsydiowanych (26,7% wszystkich 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej). 

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych  

1. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.12.2018  

Wartość projektu: 3 607 666,00 zł 

Liczba uczestników: 482/220 osób w roku 2018  

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świeckim 
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Główny rezultat projektu: podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 33% osób w wieku 50 lat i więcej, 39% 

kobiet, 33% osób z niepełnosprawnościami, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o niskich 

kwalifikacjach, 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej grupy. 

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

 osób powyżej 50 roku życia (plan 97 osób / wykonanie 142 osoby) 

 kobiet (plan 243 osoby / wykonanie 285 osoby) 

 osób z niepełnosprawnościami (plan 32 osoby / wykonanie 50 osób) 

 osób długotrwale bezrobotnych (plan 121 osób / wykonanie 207 osób) 

 osób o niskich kwalifikacjach (plan 280 osób / wykonanie 397 osób) 

Zadania realizowane w projekcie w roku 2018: 

 poradnictwo zawodowe – 178 osób / 77  

 pośrednictwo pracy – 304 osoby / 143  

 staże – 402 osoby / 184 osoby  

 szkolenia – 21 osób / 11 osób  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej –37 osób/13 osób  

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego – 22 osoby/ 12 osób  

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW EFS (RPO) w 2018 r. (w zł) 

 

Wykres 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Finansowo-księgowego PUP Świecie. 

Efektywność zatrudnieniowa:  

 dla kobiet: plan 39% / wykonanie 80,59% 

 dla osób długotrwale bezrobotnych: plan 30% / wykonanie 71,76% 

 dla osób o niskich kwalifikacjach: plan 38% / wykonanie 76,76% 

 dla osób w wieku 50 lat i więcej: plan 33% / wykonanie 62,70% 

 dla osób z niepełnosprawnościami: plan 33% / wykonanie 73,17% 

 dla osób nie kwalifikujących się do żadnej grupy: plan 43% / wykonanie 100% 
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Tabela 3 Efektywność zatrudnieniowa projektu w ramach RPO WK-P 
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Zakładana 33% 30% 38% 33% 39% 43% 

Osiągnięta 73% 72% 77% 63% 81% 100% 

2. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.12.2018 

Wartość projektu: 4 238 603,00 zł 

Liczba uczestników: 562/176 w roku 2018 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie świeckim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET) 

Główny rezultat projektu: podjęcie zatrudnienia przez: 

 17% osób z niepełnosprawnościami, 

 35% osób długotrwale bezrobotnych, 

 48% osób o niskich kwalifikacjach, 

 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup. 

Projekt jest skierowany m. in. do osób bezrobotnych należących do poniższych grup: 

 kobiet (plan 310 osób / wykonanie 390 osób) 

 osób z niepełnosprawnościami (plan 17 osób / wykonanie 26 osób) 

 osób długotrwale bezrobotnych (plan 174 osób / wykonanie 282 osoby) 

Zadania realizowane w projekcie w roku 2018: 

 poradnictwo zawodowe – 197 osób / 69  

 pośrednictwo pracy – 365 osób / 107 w roku 2018 

 staże – 481 osób / 142  

 szkolenia - 20 osób / 10  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 61 osób / 24  
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Wykres 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Finansowo-księgowego PUP Świecie. 

Efektywność zatrudnieniowa: 

 dla osób długotrwale bezrobotnych: plan 35% / wykonanie 82,01% 

 dla osób o niskich kwalifikacjach: plan 48% / wykonanie 79,84% 

 dla osób z niepełnosprawnościami: plan 17% / wykonanie 83,33% 

 dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup: plan 43% / wykonanie 74,29% 

Tabela 4 Efektywność zatrudnieniowa projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

EFEKTYWNOŚĆ 

ZATRUDNIENIOWA 

OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

OSOBY 

DŁUGOTRWALE 

BEZROBOTNE 

OSOBY o NISKICH 

KWALIFIKACJACH 

POZOSTAŁE 

Zakładana 17% 35% 48% 43% 

Osiągnięta 83% 82% 80% 74% 

3. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych zamieszkujących na wsi. 

Okres realizacji: czerwiec 2018 r. – grudzień 2019 r.  

Budżet programu: 313 700,00 zł  

Grupa docelowa: osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi 

Cel programu: zdobycie doświadczenia zawodowego, wzrost mobilności, wzrost zatrudnienia poprzez 

wsparcie powstawania nowych miejsc pracy oraz podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa:  

planowana: 82 % 

osiągnięta: program w trakcie realizacji 

Liczba osób zaktywizowanych:  

 staże – 33,  
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36 545,88 

479 136,70 

45 826,07 

Wydatkowanie środków EFS (PO WER) w 2018 r. w zł 
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 bon na zasiedlenie – 5,  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 7 

 

Wykres 3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Finansowo-księgowego PUP Świecie. 

4. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobotnych. 

Okres realizacji: maj 2018 r. – grudzień 2019 r.  

Wartość projektu: 179 800,00 zł  

Grupa docelowa - osoby długotrwale bezrobotne 

Cel programu: zdobycie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych, wzrost zatrudnienia 

poprzez wsparcie powstawania nowych miejsc pracy oraz podjęcie samozatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa:  

planowana: 79% 

osiągnięta: program w trakcie realizacji 

Liczba osób zaktywizowanych:  

 staże – 20,  

 szkolenia – 5,  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 
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Wydatkowanie środków rezerwy funduszu pracy w  2018 r. w zł 
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Wykres 4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Finansowo-księgowego PUP Świecie. 

5. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 

Zrealizowany został ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu we współpracy 

z Gminą Bukowiec 

W ramach programu realizowane były jednocześnie dwa bloki: 

a) blok Aktywizacja poprzez realizację prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w art. 73a 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (porozumienie z gminą o realizacji prac 

społecznie użytecznych w ramach PAI) w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez każdego uczestnika, 

b) blok Integracja w wymiarze 10 godzin zajęć w tygodniu - gmina Bukowiec – 3 osoby. 

Czas trwania do 2 m-ce 

Grupa docelowa: bezrobotni z ustalonym profilem pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej  

Budżet: 1 166,40 zł 

Okres realizacji: kwiecień 2018 – maj 2018 

6. Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w gminie Jeżewo 

Zrealizowane w ramach podstawowych środków Funduszu Pracy. 

Głównym celem projektu było zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez PUP w Świeciu 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących w gminach wiejskich powiatu 

świeckiego prowadzących do poprawy zdolności do zatrudnienia. 

Wsparciem w ramach projektu objęto osoby bezrobotne: 

 zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu, 

 mieszkające w gminie Jeżewo. 

Spośród 31 zgłoszeń do udziału w projekcie Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej, przy wsparciu 

Rady Społecznej wytypowano 12 uczestników. 
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Wydatkowanie środków rezerwy funduszu pracy w  2018 r. w zł 
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W ramach projektu: 

 zrealizowano zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, w którym wzięło udział 11 uczestników, 

 zrealizowano zajęcia aktywizacyjne, w których wzięło udział 12 uczestników, 

 zrealizowano indywidualne i grupowe spotkania z pośrednikiem pracy, w których wzięło udział 

12 uczestników, 

 opracowano Grupowy Plan Działania w ramach którego zorganizowano inicjatywę lokalną. 

 3 uczestników skierowanych zostało na szkolenie (2 os. – kurs prawo jazdy kat. B i 1 os. szkolenie 

na operatora koparko-ładowarki kl. III oraz operatora pompy do mieszanki betonowej kl. III), 

 11 uczestników podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. 

Działania w ramach środków Funduszu Pracy 

Wysokość limitu: 2 395 530,00 zł 

Realizowana działania i liczba skierowanych osób: 

 Staż - 580 

 Szkolenie - 120 

 Prace interwencyjne - 48 

 Roboty publiczne - 99 

 Prace społecznie użyteczne - 123 

 Bon na zasiedlenie - 35 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 62 

 Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 29 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 

Wysokość limitu: 214 800,00 zł 

Liczba zawartych umów: 29 

Liczba osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym: 101 

Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w roku 2018 przestawiono na  

VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.02.2019 r. 

Analiza wykorzystania środków z UE na zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych 

oraz rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne przedstawione 

na posiedzeniu Komisji Polityki Finansowej w dniu 20.02.2019 r. 

6. Geodezja, kartografia, kataster i gospodarka nieruchomościami. 

Powiat Świecki aktywnie uczestniczy w projektach /programach, które zmierzają do podniesienia jakości 

świadczonych usług w zakresie zasobu geodezyjnego. 
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Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

1. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach 

i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  

Wartość projektu: 27 370 899,35 zł 

Kwota dofinansowania: 20 459 037,05 zł. 

Kwota przypadająca na Powiat Świecki 1 177 475,36zł. 

Rezultaty: 

 rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej 

treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, 

utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych 

i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego; 

 rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy 

ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków. 

2. Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500, GESUT oraz przeprowadzenie 
działań harmonizujących zbiory danych powiatu świeckiego realizowanych w ramach projektu 
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

Projekt realizowany jest pod patronatem Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 

19 powiatów z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 4 931 869,00 zł  

Kwota dofinansowania: 3 698 901,00 zł 

Rezultaty : projekt zapewni dostęp do danych przestrzennych w województwie poprzez standaryzację 

kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi 

interpretację zapisów planów oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu oraz cyfryzację 

mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)  

3. Kujawsko – Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju 

Program realizowany w partnerstwie z 8 gminami powiatu świeckiego oraz firmą Certes Sp. z o.o. 

z Warszawy z dofinansowaniem z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Wartość projektu: 1 430 034,35 zł 

Kwota dofinansowania: 1 203 666,35 zł 

Rezultaty: projekt przyczyni się do doskonalenia jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług 

administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez: 
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 wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz 

zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu 

sprawy; 

 podniesienie kompetencji kadr JST przez szkolenia  

 wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o 

lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci 

platformy online; 

 elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków 

i nieruchomości. 

Ponadto w 2018 r. powiat kontynuował komputerowe ewidencjonowanie zasobu geodezyjno-

kartograficznego w zintegrowanym systemie programu TurboEWID v 9.1. Rejestracja wniosków odbywa 

się w rejestrze dokumentów przychodzących poprzez zadekretowanie w odpowiednim dzienniku tj.: 

w rejestrze spraw typowych, w rejestrze zgłoszeń zmian, w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych 

PODGiK, w rejestrze ZUDP.  

7. Obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Bezpieczeństwo na terenie powiatu w roku 2018 zostało ocenione na poziomie dobrym. Źródłem 

informacji jest roczne sprawozdanie – „Kompleksowa informacja z zakresu stanu bezpieczeństwa 

i porządku na terenie Powiatu Świeckiego” przedstawiana na sesji Rady Powiatu Świeckiego (za rok 2018 

– na sesji w dniu 24 kwietnia 2019 roku). Informacja dotyczy funkcjonowania struktur zarządzania 

kryzysowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Komendy Powiatowej Policji 

w Świeciu, Wód Polskich, Prokuratury Rejonowej w Świeciu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Działania w 2018 roku: 

1. Szkolenie obronne - zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w 2018 roku Starosta Świecki zorganizował szkolenie obronne dla pracowników 

starostwa, gmin, policji i straży pożarnej. 

2. „Manewry Ratownicze 2018” - zadanie realizowane zgodnie z Planem działania Starosty Świeckiego 

w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego i ochrony ludności na 2018 rok. Jest cyklicznym 

elementem wspólnych działań Starosty i Komendanta Powiatowego PSP. Ćwiczenia mają na celu 

zgrywanie i doskonalenie współpracy służb porządkowych i ratowniczych. 

3. Kwalifikacja Wojskowa 2018 - Ustawa o powszechnym obowiązku obrony nakłada na Starostę 

obowiązek przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w dniach 1 – 30 marca 2018 

roku. w tym czasie Powiatowa Komisja Lekarska przebadała 510 mężczyzn i 12 kobiet. 

Zadaniem Komisji jest określenie kategorii zdrowia osób stających przed Komisją. 



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 105 z 119 

 

4. Olimpiada Obrony Cywilnej 2018 - Zgodnie z Planem Działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Starosta organizuje powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. 22 maja 2018 

roku odbyła się VII edycja, w której uczestniczyły dwuosobowe zespoły szkół ponadgimnazjalnych. 

Analiza lat 2013 do 2017 w stosunku do roku 2018 obrazuje około 30%-owy wzrost działań ratowniczych.  

Przy Staroście Świeckim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. w roku 2018 Komisja realizowała 

zadania zgodne z jej kompetencjami w zakresie :  

1. Oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

2. Rocznej analizy i oceny zdarzeń i prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa, w tym oceny 

pracy służb, inspekcji i straży.  

3. Analizy wniosków Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie działań edukacyjno -

profilaktycznych organizowanych w 2019 roku. 

4. Opiniowania Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

na 2019 rok.  

5. Oceny współpracy służb, straży i inspekcji powiatowych podczas ćwiczeń i działań ratowniczych. 

6. Opiniowania budżetu Powiatu Świeckiego w zakresie bezpieczeństwa na 2019 rok. 

Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przedstawione na V sesji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 30 

stycznia 2019 r. 

8. Ochrona praw konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu prawa konsumenckiego poprzez 

bezpłatne porady. Porady odbywają się: 

 w formie pisemnej,  

 telefonicznie,  

 pocztą elektroniczną, 

 bezpośrednio podczas osobistej wizyty w biurze rzecznika.  

Wizyta u rzecznika jest najbardziej rozpowszechnioną wśród konsumentów formą pomocy, ale 

kontaktują się telefonicznie i e-mailowo.  

Rzecznik przy okazji każdej wizyty konsumenta w biurze, kontaktu telefonicznego, kontaktu poprzez 

pocztę elektroniczną, czy pisemnym wystąpieniu, informuje konsumentów o obowiązujących regulacjach 

prawnych i o możliwościach ich wykorzystania lub udziela porad o sposobie postępowania w konkretnej 

sprawie. 

Najczęściej konsumenci zwracają się o pomoc w zakresie: 

 reklamacji zakupionego towaru,  

 sprzedaży poza lokalem i na odległość,  

 usług finansowych,  

 usług telekomunikacyjnych,  

 usług ubezpieczeniowych. 
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W 2018 roku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłosiło się 640 osób. 

Udzielanie porad obejmuje przedstawienie konsumentowi możliwości prawnych rozwiązania 

zgłoszonego problemu, przygotowanie pisma lub skierowanie do odpowiedniej instytucji. Rzecznik 

udostępnia konsumentom różne wzory pism, począwszy od wezwania do zapłaty po reklamację towaru. 

W 2018 r. rzecznik zwrócił uwagę na niską jakość usług w zakresie motoryzacji. Skargi dotyczyły przede 

wszystkim napraw samochodów. Problemy z jakimi zgłaszali się konsumenci wynikały z : 

 żądania zapłaty mimo, że nie wykonano i naprawiono wszystkich usterek, 

 nie uznania reklamacji po wadliwie wykonanej naprawie. 

W roku 2018 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców w 86 sprawach dot. 

ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznik nie posiada uprawnień władczych - jego wystąpienia 

mają charakter mediacyjny. 

9. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

W 2018 roku na terenie powiatu świeckiego nieodpłatną pomoc prawną świadczono w jedenastu 

lokalizacjach – w każdej z gmin, w ramach czterech punktów. Powiat, na realizację zadania, dysponował 

kwotą 250.416,00 zł. 

Dwa punkty NPP (nieodpłatnej pomocy prawnej) powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej 

– Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu (wybranemu na podstawie konkursu ofert). Pozostałe dwa 

prowadzone były we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy i Izbą Radców Prawnych 

w Bydgoszczy. NPP udzielało 5 adwokatów, 6 radców prawnych i dwie osoby legitymujące się 

wykształceniem wyższym prawniczym. 

Z NPP skorzystało 1028 mieszkańców powiatu. Najczęściej porad udzielano osobom powyżej 65 roku 

życia oraz korzystającym z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Wprowadzono nową kategorię osób 

mogących korzystać z nieodpłatnej pomocy: kobiety w ciąży.  

Dziedziny prawa, w których zostało udzielonych najwięcej porad to: prawo cywilne, prawo rzeczowe 

i prawo spadkowe. Wśród form wsparcia dominowało: poinformowanie osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 

obowiązkach oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 

i udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.  



 

 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2018 Strona 107 z 119 

 

Szczegółowe zestawienie danych zawiera poniższa tabela: 

ZBIORCZA INFORMACJA 

o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za 2018 rok 

P
O

W
IA

T
 

Lp. Rodzaj danych 

  

1. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej   

1.1 ogólnie 1028 

1.2 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe 

457 

2. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej legitymowały się następującymi 

dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o pomoc: 

  

2.1 dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 489 

2.2 oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

213 

2.3 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat 155 

2.4 Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny 

95 

2.5 dokument potwierdzający ciążę 28 

2.6 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

23 

2.7 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

8 

2.8 legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 

3 

2.9 zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

1 

3. Dziedzina prawa, z której najczęściej udzielono pomocy   

3.1 sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 

rzeczowego i spadkowego 

298 

3.2 sprawa z zakresu prawa spadkowego 189 

3.3 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 178 
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ZBIORCZA INFORMACJA 

o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za 2018 rok 

P
O

W
IA

T
 

3.4 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 82 

3.5 sprawa dotycząca alimentów 70 

3.6 prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 68 

3.7 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji  63 

3.8 sprawa z zakresu prawa karnego 62 

3.9 sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 47 

3.10 sprawa z zakresu prawa pracy 46 

3.11 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 8 

3.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 8 

3.13 inne 3 

4. Dane o wysokości środków finansowych wykorzystanych na realizowanie zadania 

ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz wysokości niewykorzystanej części dotacji 

ze wskazaniem przyczyn jej niewykorzystania 

  

Wysokość otrzymanych środków 250.416,00 zł, z czego: 

 121 452,00 zł. – organizacja pozarządowa; 

 121 536,34 zł – wynagrodzenia adwokaci/radcy prawni; 

 6 357,87 zł – pozostałe koszty 

10. Promocja powiatu i turystyka 

Wśród wielu działań promocyjnych Powiatu Świeckiego znajduje się również dofinasowanie zadań 

kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie całego Powiatu. 

W 2018 roku dofinansowano 53 zadania: 

 32 zadania kulturalne na kwotę 41 688,50 zł  

 21 zadań sportowych na kwotę 24 250,79 zł 

Efektem przekazanych przez Powiat Świecki środków finansowych była organizacja: 

 - wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym np. Festiwal Smaku w Grucznie, 

Blues na Świecie Festival lub Bieg Rycerski.  

 - mniejszych inicjatyw, czyli takich, których zasięg był minimum powiatowy - konkursy szkolne (8 

wydarzeń), przedszkolne (2 konkursy), wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia działające 

na terenie powiatu (24 wydarzenia), przez kluby sportowe (5 zawodów) oraz ośrodki kultury (5 

wydarzeń). 
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Ponadto Powiat wsparł pasjonatów, którzy dzięki swojej pasji promowali Powiat Świecki nawet poza 

granicami Polski: wyprawa rowerowa Tomasza Pasiek nad 4 oceany, powstanie filmu animowanego 

"Iluzjoniści", organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.  

Dofinansowanie otrzymali także sportowcy, którzy zakwalifikowali się na zawody o randze minimum 

ogólnopolskiej: Dagna Schmidt wicemistrzyni Polski w wyciskaniu leżąc oraz Dominik Rubaj - 5. miejsce 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcabach klasycznych. 

W działaniach promocyjnych Powiat Świecki wspierany jest przez Lokalna Organizację Turystyczną 

KOCIEWIE oraz Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, których jest aktywnym członkiem. 
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V. Wybrane przykłady realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze 
środków zewnętrznych: 

Inwestycje realizowane w 2018 r. w obszarze Lokalnej Polityki Oświatowej Powiatu 
Świeckiego na lata 2016-2021 

 

Rysunek 1 Przebudowa budynku byłego internatu i Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, koszt 469 000,00 zł. 
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Rysunek 2 Przebudowa klatki schodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, koszt 218 788,00 zł. Zadanie rozpoczęte 
w 2018 r., ujęte w wykazie wydatków niewygasających na mocy uchwały Rady Powiatu Świeckiego. Zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, zakończ 

 

Rysunek 3 Zajęcia z obsługi suwnic w ramach projektu „Wykształcony profesjonalista” 
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Rysunek 4 Zajęcia z obsługi podestów ruchomych w ramach projektu „Wykształcony profesjonalista” 

 

Rysunek 5 Zajęcia kulinarne w ramach projektu „Wykształcony profesjonalista” 
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Inwestycje w zakresie dróg 

 

Rysunek 6 Droga 1204C - przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną w Lipinkach 

 

Rysunek 7 Droga 1204C - znaki aktywne na przejściu dla pieszych z azylem pomiędzy Lipinkami a Rybnem 
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Rysunek 8 Droga 1212C - wyspa spowalniająca ruch na wlocie do m. Drzycim (widok w kierunku Sierosławia) 
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Rysunek 9 Droga 1212C - progi wyspowe przed przejściem dla pieszych w m. Sierosław 
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Rysunek 10 Droga 1213C - peron przystankowy z oznakowaniem w m. Wery 

 

Rysunek 11 Droga 1270C – nowa jezdnia i oznakowanie m. Mirowice 
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Rysunek 12 Droga 1270C - nowa jezdnia i chodnik o nawierzchni bitumicznej w m. Pruszcz 
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VI. Podsumowanie 
W niniejszym raporcie przedstawiono stan Powiatu Świeckiego na koniec 2018 r. Przeanalizowano 

realizację strategii, polityk i programów. Sprawozdano wykonanie uchwał Rady Powiatu a także 

przedstawiono stan realizacji zadań własnych powiatu.  

Raport prezentuje Powiat Świecki jako samorząd skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

realizujący inwestycje drogowe i infrastrukturalne a także inwestujący w kapitał ludzki i opiekujący się 

rodziną i osobami z niepełnosprawnościami. 

Powiat Świecki należy do powiatów średniozamożnych. Od lat w rankingach zamożności publikowanych 

przez Tygodnik Samorządowy Wspólnota plasuje się w drugiej lub nawet trzeciej setce samorządów 

powiatowych. w ostatnim dostępnym rankingu za 2017 rok jest to 189 miejsce na 314 powiatów. Dlatego 

właśnie na wielką uwagę zasługują wyniki Powiatu Świeckiego na tle innych powiatów związane 

z wielkością inwestycji. Pod względem wydatków majątkowych Powiat Świecki plasuje się od lat 

w trzeciej dziesiątce powiatów. w 2018 roku blisko 30 procent wszystkich wydatków Powiatu Świeckiego 

stanowiły inwestycje, głównie drogowe. Jest to bardzo dobry wynik, znacznie lepszy od potencjału 

dochodowego powiatu, a możliwy do uzyskania dzięki bardzo skutecznemu pozyskiwaniu dotacji i to 

zarówno ze źródeł krajowych jak i unijnych. 

Warto zaznaczyć przy tym, że powiat w umiejętny sposób korzysta z nowoczesnych źródeł finansowania 

dłużnego i jako jeden z pierwszych powiatów w Polsce wyemitował obligacje. Dług stanowi istotne 

źródło finansowania inwestycji, niemniej jednak jest on na bardzo bezpiecznym poziomie. Znajduje to 

wyraz w ocenie banków, które chętnie finansują inwestycje Powiatu Świeckiego oferując przy tym 

bardzo atrakcyjne oprocentowanie. 

Potwierdzeniem dobrej kondycji Powiatu Świeckiego jest od lat utrzymująca się wysoka pozycja 

w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Oceniając działalność samorządów, eksperci ZPP wydają 

opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania 

proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca 

oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz 

gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa 

i międzynarodowa; działania promocyjne. Powiat Świecki, dzięki swoim działaniom na tych polach, od 

kilku lat plasuje się wśród liderów, w pierwszej dziesiątce zestawienia. Warto zauważyć, że w kategorii 

do 120 tys. mieszkańców, ocenianych jest 150 powiatów. na dobry wynik Powiatu Świeckiego wpływa 

wiele czynników - ilość środków pozyskiwanych zarówno z Unii Europejskiej jak i z programów 

krajowych, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego czy podejmowane działania promocyjne.  

Konsekwentna polityka inwestycyjna związana z realizacją różnych sektorowych strategii. 

Zrównoważony rozwój powiatu, który inwestuje zarówno w infrastrukturę jak również w kapitał ludzki, 

rodzinę, zdrowie, osoby niepełnosprawne oraz edukacje sprawiają, że pomimo niekorzystnych trendów 
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demograficznych w kraju, liczba ludności w Powiecie Świeckim do lat utrzymuje się na stałym poziomie 

zbliżonym do 100 tysięcy mieszkańców. Jednocześnie systematycznie rosną dochody własne powiatu, 

który z powiatu biednego stał się powiatem średniozamożnym. Jeszcze w 2004 roku w rankingu 

zamożności publikowanym przez Tygodnik Samorządowy Wspólnota, Powiat Świecki znajdował się 

na 264 pozycji, a obecnie jest to już 189 lokata w Polsce. 


