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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 (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 2019 r. Rada Powiatu Świeckiego nie 

skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu 

o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

1. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powierzchnia  

Powiatu – 147 418 ha  

Gruntów rolnych – 79 999 ha 

Gruntów leśnych – 55 103 ha 

Ludność 

 31.12.2018r. 30.06.2019 r. (zmiana) 

ogółem 99 281 99 154 (-127) 

kobiety 50 342 50 288 (-54) 

mężczyźni 48 939 48 866 (-73) 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 - 67 

Podział 

administracyjny 

Powiat Świecki obejmuje 11 gmin : 

- 2 gminy wiejsko-miejskie - Świecie i Nowe  

- 9 gmin wiejskich - Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, 

Świekatowo, Warlubie. 

2. Finanse powiatu 

Politykę finansową Powiatu Świeckiego w 2019 regulowały dwie uchwały podjęte w roku 2018 : 

▪  Uchwała budżetowa na 2019 rok, przyjęta Uchwałą Nr IV/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

▪ Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029 przyjęta Uchwałą Nr IV/33/18 z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. (zmiana) 

Dochody 111 783 774 zł 132 997 932 (+ 21 214 158) 

Wydatki 114 736 561 zł 135 098 115 (+ 20 361 554) 
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 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. (zmiana) 

Deficyt / nadwyżka - 2 952 787 zł - 2 100 183 - 

 

 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – 

wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody 

własne 

31,9% 32,9% 

Zamożność mierzona dochodami własnymi i subwencjami 

na mieszkańca 
738,70 zł 865,01 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%  7,5% 

Nadwyżka operacyjna 8 192 589 zł 9 970 986 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% 23,6% 

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem – wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią 

wydatki majątkowe 

29,3% 32,8% 

Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 13,9% 15,3% 

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% 2,67% 

Indywidualny graniczny wskaźnik zadłużenia 8,1% 7,4% 

Maksymalna możliwość zwiększenia długu 336% 277% 

Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami 

celowymi wydatków bieżących w oświacie 
91,7% 89,9% 

3. Majątek powiatu 

Rzeczowe aktywa trwałe – 216 386 068 zł  

W skład majątku Powiatu Świeckiego w 2019 roku wchodziło 1303 działek o łącznej powierzchni 

636,91 ha z czego: 
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Forma własności 
Ilość działek 

Powierzchnia 

(w ha) Jednostka władająca 

2018 2019 2018 2019 

użytkowanie 
wieczyste 

9  12 14,29  1,29 Osoby fizyczne i prawne 

trwały zarząd 1543 1285 659 629,35 

powiatowe szkoły ponadpodstawowe, 
Szkoła Specjalna w Świeciu 
Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce, 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 
Dom Dziecka w Bąkowie, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Warlubiu 
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu, 
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 

dzierżawa 1 1 5,45 5,45 Nowy Szpital w Świeciu 

użyczenie 2 5 0,26 0,82 

„Florencja” Świecie,  
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, Gmina 
Świecie, Inkubator Przedsiębiorczości 
w Świeciu 

Na majątek Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta Świecki w 2019 roku wchodziło 

3570 działek o łącznej powierzchni 2574 ha, z czego: 

Forma własności 
Ilość działek Powierzchnia 

(w ha) Jednostka władająca 

2018 2019 2018 2019 

własność 1253 1801 503 603 Skarb Państwa 

użytkowanie 
wieczyste 

1205 766 1090 617 Osoby fizyczne i osoby prawne 

trwały zarząd 1423 1003 5592 1354 

Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja 
Weterynaryjna, Izba Skarbowa, Prokuratura 
Rejonowa, MON, Sąd Rejonowy, Zakład 
Poprawczy, Komenda Powiatowa Policji, 
posterunki Policji, Schronisko dla Nieletnich, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad 
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4. Członkostwo Powiatu Świeckiego w związkach, organizacjach, stowarzyszeniach 

Lp. Nazwa związku/organizacji/stowarzyszenia 

1. 

Związek Powiatów Polskich 

Stowarzyszenie powiatów, którego głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, 

integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie 

inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

2. 

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów Powiatów  

(w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku 

w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności 

przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – 

w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może 

współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie. 

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami 

Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.  

3. 

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Celem Związku jest: 

1. tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji 

budynków i lokali; 

2. przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej; 

3. założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 

4. informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie 

ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom. 

4. 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

Celami działania Lokalnej Grupy Działania są:  

1. wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru LGD, 

2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje 

pozarządowe, samorządy, podmioty gospodarcze oraz mieszkańców realizujące zadania zgodne 

z Lokalną Strategią Rozwoju, 

3. działalność na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze działania 

LGD. 

5. 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 

KPOT integruje środowisko turystyki, tworzy forum dialogu i wspiera realizację wspólnych 

przedsięwzięć. Samorządy, Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania, oddziały PTTK 

i wiele innych fundacji oraz stowarzyszeń – członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 

tworzą wspólnie Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc. Członków łączy troska o rozwój 

turystyki, rozumienie potrzeby strategicznego działania w tym obszarze i akceptacja dla spójnej 

komunikacji tworzącej przyjazny i atrakcyjny wizerunek naszego województwa. 

6. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie 

Stowarzyszenie, którego członkami są kociewskie samorządy (powiaty, miasta, gminy), przedstawiciele 

regionalnej branży turystycznej oraz stowarzyszenia wspierające rozwój turystyki. Najważniejsze 

działania : tworzenie, rozwijanie i promowanie produktów turystycznych na Kociewiu i z Kociewia 

organizacja współpracy samorządu terytorialnego z lokalnym biznesem turystycznym, dbanie 

o kompleksowy rozwój turystyki w Regionie 
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Lp. Nazwa związku/organizacji/stowarzyszenia 

7. 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza" jest formą partnerstwa 

regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje zadania 

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” realizuje w oparciu o Biuro Informacyjne Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro Stowarzyszenia w Toruniu, gdzie mieści się jego siedziba. 

Cele : 

1. reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i zagranicą, 

ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej; 

2. promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu; 

3. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału 

administracyjnego organów administracji publicznej oraz innych jednostek i organizacji z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają osobowość prawną, w kontekście 

sprawnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej poprzez 

organizacje staży i szkoleń; 

4. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami poprzez udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej 

pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej; 

8. 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki jako przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony 

rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych 

instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM. 

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/instytucja-zarzadzajaca
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/instytucja-zarzadzajaca
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III. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu  
W 2019 r. Rada Powiatu Świeckiego podjęła 77 uchwał.  

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

o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr V/38/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

2.  Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 

2019-2029 

zrealizowana 

3.  Uchwała Nr V/40/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim na realizacje zadania 

z zakresu pomocy społecznej 

zrealizowana 

4.  Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania 

związanego z ochroną środowiska 

zrealizowana 

5.  Uchwała Nr V/42/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania 

związanego z ochroną środowiska 

zrealizowana 

6.  Uchwała Nr V/43/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania 

związanego z ochroną środowiska 

zrealizowana 

7.  Uchwała Nr V/44/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowana 

8.  Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

9.  Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

zrealizowana 

10.  Uchwała Nr V/47/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 

zrealizowana 

11.  Uchwała Nr VI/48/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

12.  Uchwała Nr VI/49/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania 

związanego z likwidacją barier transportowych 

zrealizowana 

13.  Uchwała Nr VI/50/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

14.  Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań 

w Powiecie Świeckim w 2019 roku 

zrealizowana 

15.  Uchwała Nr VII/52/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

16.  Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej 

zrealizowana 
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17.  Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przekazania skargi Elżbiety i Stanisława Kujawa na Kierownika Wydziału 

Architektury i Budownictwa do załatwienia przez Starostę Świeckiego 

zrealizowana 

18.  Uchwała Nr IX/55/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

19.  Uchwała nr IX/56/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy na lata 2019 - 2021 

w trakcie realizacji 

20.  Uchwała Nr IX/57/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

zrealizowana 

21.  Uchwała Nr IX/58/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu 

zrealizowana 

22.  Uchwała Nr IX/59/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu 

zrealizowana 

23.  Uchwała Nr IX/60/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego 

realizowana 

na bieżąco 

24.  Uchwała nr IX/61/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego 

zrealizowana 

25.  Uchwała Nr X/62/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 5 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 

października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

zrealizowana 

26.  Uchwała Nr XI/63/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania 

zrealizowana 

27.  Uchwała Nr XI/64/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

zrealizowana 

28.  Uchwała Nr XI/65/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 

zrealizowana 

29.  Uchwała Nr XI/66/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Niebo nad Astrobazami – 

rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 

w trakcie realizacji 

30.  Uchwała Nr XI/67/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

31.  Uchwała Nr XII/68/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

32.  Uchwała Nr XII/69/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.  

w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 roku 

zrealizowana 

33.  Uchwała Nr XII/70/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

na terenie Powiatu Świeckiego 

zrealizowana 
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34.  Uchwała Nr XII/71/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 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 

realizowana 

na bieżąco 

35.  Uchwała Nr XII/72/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 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 

36.  Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

37.  Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania 

związanego z transportem 

niezrealizowana 

38.  Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego jako członka zwyczajnego do 

Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw 

i Pomorza” 

zrealizowana 

39.  Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego 

dotyczącego skargi Elżbiety i Stanisława Kujawa na Starostę Świeckiego 

zrealizowana 

40.  Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2019 roku 

zrealizowana 

41.  Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego i Liceum 

Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie i Liceum 

Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu 

zrealizowana 

42.  Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 

w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu 

zrealizowana 

43.  Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum 

Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Świeciu 

zrealizowana 

44.  Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu 

zrealizowana 
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45.  Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem 

zrealizowana 

46.  Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem 

zrealizowana 

47.  Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

w pięcioletnie Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Świeciu 

zrealizowana 

48.  Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 

w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu 

zrealizowana 

49.  Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum w Nowem wchodzącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nowem 

zrealizowana 

50.  Uchwała Nr XIII/87/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1w 

Świeciu 

zrealizowana 

51.  Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 2 w Warlubiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

Polskich Olimpijczyków w Warlubiu 

zrealizowana 

52.  Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

53.  Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe 

na realizacje zadania związanego z transportem 

zrealizowana 

54.  Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania 

związanego z transportem 

niezrealizowana 

55.  Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas 

nieokreślony 

zrealizowana 
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56.  Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 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 

57.  Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego 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 

58.  Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 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 

zrealizowana 

59.  Uchwała Nr XIV/96/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok 

w trakcie realizacji  

60.  Uchwała Nr XV/97/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

61.  Uchwała Nr XV/98/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2019 roku 

zrealizowana 

62.  Uchwała Nr XV/99/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 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 2020 rok 

w trakcie realizacji 

63.  Uchwała Nr XV/100/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo – Świecie 

na odcinku od km 0+101 do km 0+350 

zrealizowana 

64.  Uchwała Nr XV/101/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim - Sulnówko 

– Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200 

zrealizowana 

65.  Uchwała Nr XV/102/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, 

wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

w trakcie realizacji 

66.  Uchwała nr XV/103/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji 

zrealizowana 

67.  Uchwała Nr XV/104/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej Kierownika Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do załatwienia przez Starostę 

Świeckiego 

zrealizowana 

68.  Uchwała Nr XV/105/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

w trakcie realizacji 
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69.  Uchwała Nr XVI/106/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego 

na lata 2020-2029 

zrealizowana 

70.  Uchwała Nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 

zrealizowana 

71.  Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 

zrealizowana 

72.  Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2019 

w trakcie realizacji 

73.  Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z kwalifikacją wojskową w 2020 roku 

zrealizowana 

74.  Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2020 rok 

w trakcie realizacji 

75.  Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok 

w trakcie realizacji 

76.  Uchwała nr XVI/113/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego 

zrealizowana 

77.  Uchwała Nr XVI/114/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości 

zrealizowana 
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IV. Realizacja polityk, programów i strategii 
W roku 2019 obowiązywały następujące dokumenty o charakterze planistycznym: 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020. 

2. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. 

3. Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego. 

4. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Świeckiego. 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim. 

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

w Rodzinie. 

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

w Rodzinie. 

8. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

9. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

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

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie świeckim. 

11. Program Przebudowy Dróg Powiatowych. 

12. Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi. 

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

14. Strategia Promocji Powiatu Świeckiego. 
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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.  

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2019 w podziale na cztery działy: Infrastrukturę, Gospodarkę, 

Społeczeństwo i Środowisko przedstawia się następująco: 

Infrastruktura 

I. Rozwój infrastruktury drogowej 

LP. NUMER 
i NAZWA 

DZIAŁANIA 
(odpowiedzialn
y za realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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

% 
dofinansowania  

Realizator 
Skarbnik 
69,1% 
dofinansowania 
do inwestycji 
pozyskane 
z zewnętrznych 
źródeł w roku 
2019 
 

W roku 2019 do budżetu powiatu wpłynęło 
27.732.880,00 zł dofinansowania ze środków 
zewnętrznych: 

• 9.542.174,00 zł Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020  

• 9.406.557,00 zł Fundusz Dróg 
Samorządowych  

• 8.534.149,00 zł samorządy  

• 250.000,00 zł – darowizny  

ilość/rok Realizator PZD  
6/2019 

W roku 2019 złożono wnioski o dofinansowanie 
na zadania: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C 
Wudzyn – Pruszcz 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C 
Lipinki – Zdrojewo 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C 
Polskie Łąki – Pruszcz 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C 
Błądzim – Drzycim – Laskowice 

5. Rozbudowa (przebudowa) drogi 
powiatowej nr 1265C Świekatowo – 
Serock 

6. Rozbudowa i przebudowa dróg 
powiatowych nr 1252c i 1286C w Świeciu 
na rondo 

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

km/rok  Realizator PZD  
39,5 km/2019  

W roku 2019 przebudowano i wyremontowano 
następujące odcinki dróg powiatowych (tylko 
program) 

• 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 14,00 
km 

• 1257C Michale – Sartowice 4,2 km 

• 1277C Polskie Łąki - Pruszcz 2,45 km 

• 1211C Tleń – Lniano 6,6 km 

• 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień 
6,27 km 

• 1276C Tuszyny – Korytowo 2,27 km 

• 1284C Pruszcz – Gruczno 1,81 km 
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LP. NUMER 
i NAZWA 

DZIAŁANIA 
(odpowiedzialn
y za realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

• 1229C Czersk Świecki – Laskowice 0,5 km 

• 1256C Mniszek – Stare Marzy 1,4 km 

3 I.3 Budowa 
chodników, 
ciągów 
komunikacyjnyc
h przyjaznych 
rowerzystom 
przy drogach 
powiatowych 
(Zarząd Powiatu 
Powiatowy 
Zarząd Dróg 
Skarbnik 
Powiatu) 

km/rok  Realizator PZD 
10,1 km/2019 

W roku 2019 wybudowano 10,1 km ciągów 
pieszych 

• 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 834 
mb 

• 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice 
1568,5 mb 

• 1211C Tleń – Lniano 5155 mb 

• 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień 
395 mb 

• 1257C Michale – Sartowice 2148 mb 

4 I.4 Monitoring 
programu 
przebudowy 
dróg 
powiatowych 
(Zarząd Powiatu 
Powiatowy 
Zarząd Dróg 
Skarbnik 
Powiatu) 

raz/rok Realizator 
Skarbnik 
1/2019  

W marcu 2020r. sporządzono podsumowanie 
realizacji programu drogowego za lata 2014-
2019. 

raz/rok Realizator PZD 
1/2019 

Monitoring realizacji programu przebudowy 
dróg powiatowych realizowany jest na bieżąco. 

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  
1/2019  

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

6 I.6 Wsparcie 
inicjatyw 
na rzecz 
budowy nowych 
dróg 
(Zarząd Powiatu 
Powiatowy 
Zarząd Dróg 
Skarbnik 
Powiatu) 

ilość/efekt/ 
rok  

Realizator PZD, 
Skarbnik  
0/0/2019 

Brak działań w roku 2019.  
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II. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 
za realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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 
28/2019  

Wydano 28 postanowień uzgadniających 
na wykonywanie przewozów regularnych 
w krajowym transporcie drogowym 

ilość/rok Realizator KD 
50/2019  

Wydano lub zmieniono 50 zezwoleń 
na wykonywanie regularnych przewozów 
drogowych osób. 

III. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 
za realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

8 III.1 Poprawa 
dostępności 
obszarów do drogi 
ekspresowej S5 
(Zarząd Powiatu 
Powiatowy Zarząd 
Dróg) 

ilość/rok Realizator PZD 
2/2019  

W ramach dostępności do budowanej drogi 
ekspresowej w roku 2019 zrealizowano : 
1. przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 

1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 
w ramach zadania pn.: ”Włączenie 
północno-zachodniej części Powiatu 
Świeckiego do planowanego węzła 
w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej 
S5” - przebudowano odcinek o długości 
14,00 km, wykonano chodniki o długości 
834 mb, zamontowano 854 mb barier 
sprężystych. 

2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1257C 
Michale-Sartowice - przebudowano 
odcinek o długości 4,22 km, wykonano 
chodnik o długości 2148mb, 
zamontowano 336 mb barier sprężystych. 

3. 30.09.2019r. podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C 
Morsk-Świecie-Dworzysko.Etap II”  

9 III.2 Wspieranie 
planu utworzenia 
kolejowej stacji 
przeładunkowej 
na terenie powiatu 
(Zarząd Powiatu 
Wydział 
Komunikacji 
i Dróg) 

ilość/rok Realizator KD  
2/2019 

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.  
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IV. Wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego 

LP. NUMER i NAZWA 
DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 
za realizację) 

JEDNOSTKA 
i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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

ilość/rok Realizator PZD  
0/2019 

W roku 2019 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 
1/2019 

Wspieranie działań zarządcy linii kolejowych. 
w roku 2019 uzgodniono wstępną koncepcję 
przebudowy linii kolejowych. Podpisano 
wstępne porozumienie w sprawie 
infrastruktury drogowej planowanej do 
wybudowania w ramach projektu pn.: „Prace 
w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – 
Inowrocław – Tczew. 

Gospodarka 

I. Rozwój terenów inwestycyjnych 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 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 oraz w lokalnych mediach.  
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II. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

14 II.1 Wzmocnienie 
instytucjonalne 
działających 
ochotniczych 
straży pożarnych 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

zł/rok  Realizator OŚ 
84.000,00 
zł/2019  

Powiat Świecki dofinansował zakupy sprzętu 
ratowniczego i środków ochrony osobistej 
strażaka, używanych do akcji ratowniczych 
w formie dotacji, dla wybranych jednostek OSP 
z terenu naszego powiatu. Zgodnie z uchwałą 
Zarządu Powiatu Świeckiego na 2019 r., 
przekazano do 7 OSP łącznie 84.000,00 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 
0/2019  

Budowa nowej strażnicy PSP w trakcie. W roku 
2019 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 
113.393,50 zł/2019  

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej przekazano 30.000,00 zł na zakup 
zestawu symulatorów do szkoleń medycznych 
(fantom), 
 30.000,00 zł – na zakup sorbentu do likwidacji 
substancji ropopochodnych. 
Dla Komendy Powiatowej Policji przekazano 
43.000,00 zł – na zakup furgonu 
oznakowanego, 
10.393,50 zł – na zakup analizatora spalin. 

17 II.4 Promocja 
wśród młodzieży 
idei ochotniczych 
straży pożarnych 
(Komenda 
Powiatowej Straży 
Pożarnej, Wydział 
Spraw 
obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

ilość/rok Realizator 
OŚ,SOZK 
2/2019  

09 kwietnia 2019r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Świeciu odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Celem turnieju jest popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego. 

18 II.5 Przywrócenie 
zespołu 
ratownictwa 
medycznego 
w Serocku 
(Zarząd Powiatu 

ilość/rok Realizator SOZK  
0/2019  

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

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

Zarząd Spółki 
„Nowy Szpital” 
Wydział Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

19 II.6 Poprawa 
bezpieczeństwa 
publicznego 
poprzez 
popularyzację 
wykorzystywania 
systemów 
wczesnego 
ostrzegania 
o klęskach 
żywiołowych 
(Wydział Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego) 

ilość/rok Realizator SOZK  
1/2019 rok 
 

Zakupiono aplikację do powiadamiania 
mieszkańców i jednostek samorządu 
terytorialnego o zagrożeniach.  
Aplikacja BLISKO to bezpłatny dla 
mieszkańców krajowy system powiadamiana 
lokalnego. Podstawowym założeniem aplikacji 
jest bieżące dostarczanie informacji 
o charakterze lokalnym. Poza nadawcami 
lokalnymi aplikacja przesyła powiadomienia od 
nadawców ogólnopolskich, którzy nadają 
użyteczne informacje dotyczące wybranych 
obszarów.  
Starostwo Powiatowe w Świeciu za pomocą 
aplikacji BLISKO przesyła następujące treści: 
aktualne sprawy dotyczące mieszkańców 
powiatu świeckiego, komunikaty dotyczące 
transportu publicznego, zagrożenia 
i niebezpieczeństwa, lokalne wydarzenia 
kulturalne, informacje związane 
z organizacjami pozarządowymi, komunikaty 
na temat dostępności systemów 
teleinformatycznych Starostwa.  

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.  
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III. Prowadzenie działalności lobbingowych 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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/sztuk Realizator  
Zarząd Powiatu 
targi/4 

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, targi turystyczne „Na styku 
kultur” w Łodzi oraz World Travel Show 
w Nadarzynie. 

23 III.3. Powierzanie 
części zadań 
związanych 
z promocją 
powiatu osobom 
i organizacjom 
zaangażowanym 
społecznie, 
pasjonatom 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

forma/ilość Realizator OR 
targi/8 

Udział w otwarciu sezonu turystycznego 
w województwie kujawsko-pomorskim 
w Świeciu i Tleniu. Udział w Festiwalu Wisły 
w Toruniu, Festiwalu Smaku w Grucznie, 
Korowodzie Kociewskim w Gdańsku, Dniu 
Bałabuna w Świeciu, targach turystycznych 
„Na styku kultur” w Łodzi oraz World Travel 
Show w Nadarzynie.  

24 III.4. 
Przygotowywanie 
przez powiat 
materiałów 
promocyjnych, 
współorganizowan
ie niektórych 
imprez 
o charakterze 
powiatowym 
i ponadpowiato 
wym 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

forma/sztuk Realizator OR 
materiały 
promocyjne/2774
3 szt.  

Zakup gadżetów promocyjnych z logo Powiatu 
lub adresem strony www. na kwotę 67.880,94 
zł 
Ulotki: „Kalendarz imprez w Powiecie 
Świeckim 2019” (1000 szt.) oraz Wdecki Park 
Krajobrazowy „Warto zobaczyć” (1000 szt.); 
Mapa Pasji (5000 szt.), mapa turystyczna 
powiatu świeckiego (10000 szt.), przewodnik 
„Ruszaj w Powiat Świecki” (3500 szt.),; 
gadżety promocyjne: flaga Powiatu (10 szt.), 
długopisy z logo (100 szt.), poduszki (50 szt.), 
torby z logo powiatu (50 szt.), chorągiewki 
promocyjne (300szt.), kubki bambusowe (100 
szt.), smycze reklamowe (1000 szt.), latarki led 
(1000 szt.), długopisy w tubie (100 szt.), kubki 
ceramiczne (108 szt.), zestawy szkolne (720 
szt.), ołówki dziecięce (1000 szt.), zestawy 
domino (1000 szt.), skrzynki z logo (5 szt.), 
ramki do tablic rejestracyjnych (500 szt.), 
ołówki (1000 szt.), kubki termiczne (100 szt.), 
komplety gadżetów z wyszytym logo (100 szt.). 
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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 2019 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” – Sekretarz Powiatu wspólnie 
z innymi członkami jury oceniają produkty 
zgłoszone przez lokalnych wytwórców. 
Nagrodzone produkty trafiają do Koszyka 
Smaków Powiatu Świeckiego.  

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 (11 gminnych oraz 1 

powiatowy), 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. 

Udostępnione zostały również materiały 

otrzymane od jednostek, które zajmują się 

profesjonalnie tego typu działalnością, 

udzielamy pomocy prawnej podmiotom czy 

osobom fizycznym, które chcą zająć się tego 

typu działalnością. 

otwarcie biura/1 21 maja 2019r. w Starostwie Powiatowym 

w Świeciu otwarto Biuro Terenowe 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

w biurze każdy zainteresowany mieszkaniec 

regionu może uzyskać informacje na temat 

oferty WFOŚiGW w Toruniu, zwłaszcza tej 

dotyczącej programu „Czyste powietrze” –

program skierowany jest do osób fizycznych 

będących właścicielami domów 

jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę 

na rozpoczęcie budowy budynku 

jednorodzinnego. w ramach programu 

przewiduje się dofinansowanie w postaci 

dotacji lub pożyczki m.in. na wymianę starych 

źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) 

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 

spełniających wymagania programu, 

docieplenie przegród budynku, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, instalację 

odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), a 

także montaż wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła. 
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dotacja/1 W 2019r. w ramach dotacji celowej Powiat 

Świecki przekazał kwotę 70.000,00 zł. 

na zadanie pn. „Ekologiczne źródła energii 

na budynkach użyteczności publicznej 

w Gminie Pruszcz”. 
27 III.7. Promowanie 

wykorzystania 
zasobów gazu 
łupkowego 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

forma/ilość Realizator OŚ 
0/2019 

Zadanie niezrealizowane z powodu nowego 
prawodawstwa w tym zakresie (koncesje 
i podatki) oraz weryfikacji zasobów gazu 
łupkowego. Idea pozyskiwania tego gazu 
upada.  

IV. Kreowanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

28 IV.1. Rozwój 
powiązań 
kooperacyjnych 
na terenie powiatu 
w oparciu 
o kluczowe gałęzie 
przemysłu 
(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

forma/sztuk Realizator PUP 
0/0 

Zadanie nie było realizowane w 2019 roku. 

29 IV.2. Stwarzanie 
dogodnych 
warunków dla 
rozwoju drobnej 
przedsiębiorczo 
ści 
(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

osoby/rok Realizator PUP 
48 osoby /2019  

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. 

30 IV.3. Stworzenie 
numerycznej mapy 
dla całego powiatu 
(Geodeta 
Powiatowy) 

zł/rok Realizator WGK 

418540,39 zł/2019 

1. Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć 

lotniczych RGB wraz z opracowaniem 

aerotriangulacji, numerycznego modelu 

terenu oraz opracowanie na ich podstawie 

cyfrowej ortofotomapy - etap II, odbiór 

końcowy. 

2. Odbiór II etapu Geoportalu: Tworzenie 

i udostępnianie kompozycji mapowych, 

obsługa kont prywatnych użytkowników 

wraz komunikacją pomiędzy 
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użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie 

warstw na Geoportalu publicznym 

(raportowanie) przez użytkowników 

3. Kompleksowa inspekcja, monitoring 

i kontrola prac geodezyjno-

kartograficznych realizowanych w ramach 

modułu powiatowego projektu "Infostrada 

Kujaw i Pomorza 2.0", wdrożenie 

usprawniających mechanizmów 

informatycznych wspomagających proces 

nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych 

oraz kontrola prac fotogrametrycznych 

obejmujących całe województwo 

kujawsko-pomorskie 

4. Odbiór III etapu Geoportalu: aplikacja 

mobilna mapa, aplikacja mobilna 

informacja o działce, aplikacja mobilna 

obsługa zgłoszeń incydentów, API do 

osadzenia mapy na stronach 

internetowych, przeprowadzenie szkoleń 

dla administratorów i użytkowników JST 

oraz dostarczenie filmów instruktażowych. 

5. Kontynuacja projektu pt. „Digitalizacja 

dokumentów PZGiK, utworzeniem baz 

danych BDOT500 i GESUT oraz 

przeprowadzeniem działań 

harmonizujących zbiory danych powiatu 

świeckiego w ramach projektu: „Infostrada 

Kujaw i Pomorza 2.0”. Umowa nr 26/2018 – 

termin realizacji 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. 
W 2019 r. nie były wykonane żadne prace 
dotyczące e-administracji (elektroniczny 
obieg dokumentów, Biuletyn Informacji 
Publicznej, szkolenia). Zgodnie 
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z założeniami prace w tym zakresie będą 
realizowane latach 2020-2021. 

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

W 2019 roku przeprowadzono szkolenia dla 
pracowników Starostwa i 8 gmin będących 
partnerami projektu w zakresie: 

1. Orzecznictwo w procesie świadczenia 
usług elektronicznych. 

2. Orzecznictwo w zakresie zarządzania 
nieruchomościami i gospodarowania 
lokalami użytkowymi. 

3. Proces obsługi klienta z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań IT w procesie 
świadczenia elektronicznych usług 
publicznych. 

4. Techniki informacyjne i komunikacyjne 
w zarządzaniu procesami w urzędzie. 

5. Tworzenie i zarządzanie mieszkaniami 
wspomaganymi. 

6. Wykorzystanie narzędzi i technologii 
informatycznych w procesie świadczenia 
e-usług. 

7. Zarządzanie procesami bezpieczeństwa 
sieci. 

8. Zarządzanie satysfakcją. 

ilość/rok Realizator PCPR 

1/2019 rok 

Sprawozdawczość w zakresie pomocy 
społecznej i pieczy zastępczej w systemie CAS 
(Centralna Aplikacja Statystyczna), ePUAP. 

forma/ 
sztuk 

Realizator PUP 
wnioski/178 szt. 

Wnioski o rejestrację, uzupełnienie wniosku 

o rejestrację, wnioski o pozbawienie statusu 

osoby bezrobotnej, pisma do urzędu złożone 

z wykorzystaniem formularza internetowego 

dostępnego za pośrednictwem strony 

www.praca.gov.pl 

oferty/136 szt. Oferty pracy złożone z wykorzystaniem 

formularza internetowego dostępnego za 

pośrednictwem strony www.praca.gov.pl 
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oświadczenie/52

83 szt. 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi złożone 

z wykorzystaniem formularza internetowego 

dostępnego za pośrednictwem strony 

www.praca.gov.pl. 

wnioski/2051 szt. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową złożone z wykorzystaniem 
formularza internetowego dostępnego za 
pośrednictwem strony www.praca.gov.pl 

zaświadczenie/28
28 szt. 

Wydanie zaświadczeń za pośrednictwem 
Samorządowej Elektronicznej Platformy 
Informatycznej. 

pisma/934 szt. Pisma wysłane za pomocą platformy ePUAP. 

32 IV.5. Budowa sieci 
wsparcia dla 
przyszłych 
przedsiębiorców 
(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok  Realizator PUP 
0/2019  

Zadanie nie było realizowane w 2019 roku. 
Ograniczone środki finansowe Funduszu Pracy 
– brak możliwości organizacji szkolenia ABC 
przedsiębiorczości.  

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 zorganizowani

e 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 
z Krajowego 
Funduszu 
Szkoleniowego  
średnio 2 
dni/rejestracja 
oświadczenia 
o powierzeniu 

Kontrola terminu rozpatrywania wniosków 

pracodawców i przedsiębiorców 

na organizację form aktywnych. 

Ponadto: 

1. Wykorzystanie bazy danych 

kontaktowych (o przedsiębiorców 

i pracodawców w systemie Syriusz SD 

w celu bieżącego informowania 

pracodawców i przedsiębiorców 

o działaniach realizowanych przez urząd 

i możliwości skorzystania z pomocy 

urzędu w zakresie tworzenia miejsc pracy 

(6 maili informacyjnych w roku 2019). 

2. Stała opieka doradcy klienta nad 

pracodawcą i przedsiębiorcą w zakresie 

pomocy określonej w ustawie, 

w szczególności ustalanie 

zapotrzebowania na nowych 

pracowników i pozyskiwanie ofert pracy 

w ramach pośrednictwa pracy oraz 

ułatwienie dostępu do innych form 

pomocy określonych w ustawie. 

3. Wdrożenie mobilnego systemu 

powiadamiania SISMS w celu przesyłania 

szybkich komunikatów o działaniach 

realizowanych przez Urząd. Informacje 

dla pracodawców i przedsiębiorców 

dostępne za pomocą aplikacji BLISKO. 
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wykonywania 
pracy 
cudzoziemcowi  
średnio 2 dni 
/wydanie 
zezwolenia 
na pracę 
sezonową  

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 

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

35 IV.8.Wspieranie 
samozatrudnienia 
i tworzenia 
nowych miejsc 
pracy w sektorze 
mikro i małych 
przedsiębiorstw. 
(Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość/rok  Realizator PUP  
48/2019 

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 
24/2019 

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 
30/2019 

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 
3/2019 

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Dragacz we współpracy z: 

• Urzędem Gminy w Dragaczu, 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
w Dragaczu. 

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Osie we współpracy z: 

• Urzędem Gminy w Osiu, 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Osiu. 
Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 
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w tym osób z zaburzeniami psychicznymi we 
współpracy z: 

• Starostą Świeckim,  

• Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Świeciu,  

• Stowarzyszeniem Wda Futbol Biznes 
Club,  

• Towarzystwem Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych ze Świecia. 

37 IV.10. Kreowanie 
postaw 
przedsiębiorczych 
i przedsiębiorczośc
i (Powiatowy 
Urząd Pracy) 

forma/sztuk Realizator PUP 
broszura 
informacyjna/1  

Broszura informacyjna „Bądź przedsiębiorczy – 
zostań swoim szefem. (Poradnik dla osób 
bezrobotnych rozpoczynających działalność 
gospodarczą)” została opracowana 
i wydrukowana pod koniec roku 2018. w roku 
2019 PUP dysponował materiami 
promocyjnymi nt. przedsiębiorczości. 

Społeczeństwo 

I. Edukacja i Oświata 

I. Poprawa jakości systemu szkolnictwa i zwiększenie dostępności do kształcenia 

LP NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  
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WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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 

Opracowano Lokalną Politykę Oświatową 
Powiatu Świeckiego przyjęta 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. 

39 I.I.2. Rozwój 
kompetencji 
kluczowych 
(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 

forma/sztuk Realizator PZEA 
projekty 
edukacyjne/4 

Realizacja projektów skierowanych do 

uczniów: 

w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie 

zawodowe „Wykształcony profesjonalista” 

oraz w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie 

ogólne „Kompetentny absolwent” oraz „Niebo 

nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje 

kluczowe uczniów” w ramach ww. projektów 
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Administracyjny 
Szkół) 

zakupione zostało wyposażenie pracowni 

zawodowych oraz pracowni do kształcenia 

ogólnego. 

liczba 
uczniów 

15 uczniów  W ramach projektu „Szkoła Zawodowców” 

uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Warlubiu, uczestniczyli 

w specjalistycznych terapiach m.in. 

„Onoterapia” i „Metoda Warnkego”. 

zł/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
29 062,20 zł/2019  

1. Pomoce dydaktyczne (kserokopiarka, 

komputery, atlasy, słowniki, gry 

planszowe) 

2. 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 z profilu medycznego 

na obóz „Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej” do Okonin 

Nadjeziornych; 

• Polsko- Niemiecka wymiana szkolna 

w Krzyżowej. 

3. Udział uczniów w konkursach: 

• Konkurs Geo-Planeta 

• Konkurs Eko-Planeta; 

• Olimpiada Statystyczna; 

• Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 

„Fraszka"; 

• Konkurs plastyczny „Tęcza”. 

4. Udział uczniów w warsztatach 

• chemicznych organizowanych przez 

Młyn Wiedzy w Toruniu 

• laboratoryjnych z biologii BIOCentrum 

Warszawa; - biologicznych na UMK 

w Toruniu. 

Udział w wykładach w Collegium Medicum 

w Bydgoszczy „Medyczna środa”. 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Świeciu 
45 uczniów 

Uczniowie ZSP w Świeciu uczestniczyli 

w zajęciach dodatkowych ukierunkowanych 

na rozwój kompetencji kluczowych w ramach 

projektów „Wykształcony Profesjonalista” 

i „Kompetentny Absolwent”. 

liczba 
nauczycieli 

1183 nauczycieli W trakcie realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach 

każdy nauczyciel realizuje działania w kierunku 
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rozwoju kompetencji kluczowych. Wszyscy 

uczniowie są objęci działaniami. 

ilość/rok Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu  
1/2019 

Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach 
realizacji zajęć wynikających z podstawy 
programowej. 
Brak realizacji zajęć pozalekcyjnych – 
projektów kształtujących kompetencje 
kluczowe ze względu na brak środków 
finansowych.  

liczba 
uczniów  
liczba 
nauczycieli 

Realizator I LO 
Świecie 
385 uczniów 
 
34 nauczycieli 

Szkoła realizuje „Roczny Plan Wspomagania” 
wspólnie wypracowany ze Starszym 
Wizytatorem Anną Herbut -Giżyńską w ramach 
projektu: Szkolenia i doradztwo dla 
pracowników systemu wspomagania szkoły 
z województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego (POWER.02.10.00-00-
7016/17) realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej i CKZIU 
Włocławek. Projekt przewidziany jest na rok 
szkolny 2019-2020. w roku 2019 
przeprowadzono diagnozę, wypracowano 
RPW oraz za pomocą tzw. „gadającej tablicy” 
zbierano materiały na temat kształtowania 
kompetencji kluczowych wśród uczniów 
na poszczególnych lekcjach. 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem  
652 uczniów  

Uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe 
na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach 
dodatkowych. 

40 I.I.3. Poszerzenie 
bazy dydaktycznej 
kształcenia 
ogólnego 
(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

forma/sztuk Realizator I LO 
w Świeciu 
wyposażenie/po
moce 
dydaktyczne/60 
szt. 

Zakupiono szafkę z podręczną biblioteczką, 
dużą białą tablice z nakładką magnetyczną 
z naniesionym układem współrzędnych i siecią 
kwadratową, stolik projekcyjny, ekran, szafę 
(wózek) na 16 laptopów, publikacje albumowe 
lub dostęp w czasie lekcji do materiałów 
w wersji elektronicznej, przenośne komputery 
dla uczniów – 15 szt., przenośny komputer dla 
nauczyciela, sieciowe urządzenie 
wielofunkcyjne, drukarkę, zestaw 
komputerowy do pracowni matematycznej, 
kalkulatory – 16 szt., interaktywne urządzenia 
przenośne (tablety) – 15 szt., projektor 
multimedialny, wizualizer cyfrowy, drukarkę 3D 
oraz monitor interaktywny.  

Pomoce dydaktyczne: 2 999,03 zł 

Pomoce dydaktyczne (uczniowie 
z orzeczeniem – 4): 20 829,00 zł 

Pomoce dydaktyczne do projektu „Niebo nad 
astrobazami”: 56 266,93 zł  
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zł/rok Realizator ZSP 
w Świeciu 
50 949,85 zł/2019  

Nie poszerzono własnej bazy dydaktycznej 
w ujęciu powierzchni – brak środków 
finansowych i brak obecnej możliwości 
rozbudowy. 
Od września 2019 wynajem sal lekcyjnych 
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.  
Zakupiono komputery w celu zastosowania 
nowoczesnych metod nauczania 
w klasopracowniach oraz wyposażenie służące 
do zajęć z wychowania fizycznego.  

zł/rok Realizator ZSP 
w Nowem 
18 139,08 zł/2019 

Zakupiono literaturę fachową oraz 
beletrystykę, którą wykorzystują nauczyciele 
oraz uczniowie – kwota 2 689,63 zł.  
Wyposażono pracownię komputerową 
w liceum ogólnokształcącym w nowe laptopy – 
kwota 15 449,45 zł.  

forma/sztuk Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
sala lekcyjna/2  

Przebudowano, wyremontowano 
i zaadaptowano część pomieszczeń 
komunikacyjnych i lekcyjnych na sale lekcyjne 
dla zajęć indywidualnych w głównym budynku 
ZSS nr 1 w Świeciu: 

• 1 sala o wymiarach: 20,49 m², (zwiększenie 
liczby uczniów o 5 uczniów z orzeczonym 
autyzmem); 

• 1 sala o wymiarach: 6,73 m², (w ciągu dnia 
z Sali korzysta około 6 uczniów wraz 
z nauczycielem). 

41 I.I.4. 
Wypracowanie 
efektywnego 
systemu dostępu 
uczniów do 
obiektów 
sportowych 
(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

liczba 
uczniów 

Realizator ILO 
w Świeciu 
385 uczniów  

Uczniowie korzystają w ramach lekcji 
wychowania fizycznego z hali widowiskowo – 
sportowej, siłowni oraz sali gimnastycznej 
SP nr 3. 

m²/ucznia Realizator ZSP 
w Świeciu 

Nie zwiększyła się powierzchnia obiektów 
sportowych – brak obecnej możliwości 
rozbudowy. 
Uczniowie szkoły systematycznie korzystają ze 
szkolnych obiektów: boisko, sala 
gimnastyczna. 
Uczniowie korzystają z obiektów 
pozaszkolnych: hala widowiskowo - sportowa 
w Świeciu, stadion i sala gimnastyczna KS 
„Wda”, boisko „Orlik”. 

m²/ucznia  Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu  
obiekty 
sportowe/1015,8
6 m² 

Wykorzystywane w czasie zajęć lekcyjnych 
(wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne) i pozalekcyjnych (zajęcia 
świetlicowe), zajęć przedszkolnych – (boisko 
wielofunkcyjne 432 m², rozbieżnia 32,28 m², 
zeskocznia 12,5 m², sala gimnastyczna 155,31 m², 
sala do gimnastyki korekcyjnej 14,42 m², 
siłownia 33,35 m², plac zabaw 336 m² 
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m²/ucznia  Realizator ZSP 
w Nowem 
obiekty 
sportowe/1178 m2 

Zajęcia pozalekcyjne wychowania fizycznego 
odbywają się zgodnie z opracowanym 
harmonogramem na dwóch obiektach: Sali 
gimnastycznej (210 m²) i boisku (968 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 
inicjatywy/5 

1. Funkcjonowanie przedszkola specjalnego 
„Promyczek” przy SOSW w Warlubiu.  

2. Tworzenie oferty edukacyjnej – 
stworzenie i realizacja programu 
„Doradztwa zawodowego”. 

3. Unowocześnianie bazy dydaktycznej – 
podjęcie działań w celu wprowadzenia e-
dziennika. 

4. Zakup projektora do analizy funkcji 
wykonawczych. 

5. Zakup wyposażenia do terapii metodą 
Warnkego.  

43 I.I.6. Stworzenie 
modelu wspierania 
uczniów zdolnych 
(Szkoły 
Ponadgimnazjal 
ne, Powiatowy 
Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

liczba 
uczniów 

Realizator i LO 
w Świeciu  
385 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. 

ilość/sztuk Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
1/2019  

Zajęcia rozwijające dla uczniów 
(przygotowanie do konkursów 
z poszczególnych przedmiotów).  

forma/sztuk Realizator SOSW 
w Warlubiu  
inicjatywy/2 

1. Przeprowadzenie imprezy dla osób 
niepełnosprawnych p.n. „Gala Talentów 
o charakterze międzynarodowym”. 

2. Organizacja Mistrzostw Województwa 
kujawsko-pomorskiego w piłce nożnej pod 
patronatem PZPN.  

forma/sztuk Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu  
zajęcia 
dodatkowe/5 

Realizowanie dla uczniów z orzeczeniem 
o niepełnosprawności intelektualnej kół 
zainteresowań zgodnych z zainteresowaniami 
i możliwościami psychofizycznymi tj.: kółko 
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muzyczne, dwa koła sportowe, dwa koła 
artystyczne (z podziałem na wiek uczniów). 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Świeciu 
211 uczniów  

Uczniowie otrzymali stypendia za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe – 185 uczniów. 
Uczniowie uzyskali stypendium w ramach 
programu „Prymusi Pomorza i Kujaw” – 
14 uczniów. 
Sukcesy uczniów – laureatów konkursów, 
olimpiad i zawodów ogłaszane są na szkolnej 
stronie internetowej, na szkolnym profilu 
utworzonym na platformie Facebook oraz 
w szkolnej gazetce „Co jest grane?”. 
Uczniowie i ich rodzice otrzymują listy 
gratulacyjne.  
Zorganizowano zajęcia dla uczniów 
przygotowujących się do konkursów i olimpiad 
tematycznych – 12 uczniów.  

forma/sztuk 
zł/rok 
liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem 
dokument/1 
29 796,00 zł/2019  
8 uczniów 
  
 

Uczniowie otrzymują stypendia zgodnie 
z Regulaminem Przyznawania pomocy 
materialnej. 
1.  Szkolny Program Wspierania 

Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów. 
2. Stypendia za wyniki w nauce lub stypendia 

za osiągnięcia sportowe. 
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
4. Stypendium Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 
5.  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. 

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 
liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem 
1/2019  
356 uczniów 
 
 
 

Programy uchwalone i realizowane przez 
szkołę mają charakter profilaktyczny i są 
realizowane przez pedagogów szkolnych oraz 
przez zapraszanych specjalistów.  

• Szkolny Program Wychowawczo-
Profilaktyczny (uchwalony przez Radę 
Rodziców) 

• zajęcia o charakterze profilaktycznym dla 
uczniów 

• program profilaktyczny „ARS, czyli jak 
dbać o miłość?” 

• profilaktyka czerniaka „Znamię! Znam je” 

• program profilaktyczny „Podstępne 
WZW” 
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forma/sztuk Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
program 
profilaktyczno-
wychowawczy/1  

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 Realizator ZSP 
w Świeciu 
1/2019 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.  

forma/sztuk Realizator ZSS 
w Świeciu 
program 
wychowawczo-
profilaktyczny/1 

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 
uczniów 
liczba 
nauczycieli 

Realizator i LO 
w Świeciu 
385 uczniów 

34 nauczycieli 

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.  

ilość/rok Realizator ZSP 
w Świeciu  
2/2019 

W roku 2019 nie wdrożono kompleksowego 
„nauczania na odległość”. Elementy w/w 
kształcenia wykorzystano w nauczaniu 
indywidualnym i Kwalifikacyjnych Kursach 
Zawodowych w kwalifikacji A.22.  

II. Rynek pracy 

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

rynku pracy 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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

ilość/rok 
liczba 
uczniów  

Realizator i LO 
w Świeciu 
1/2019  
385 uczniów  

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. Młodzież uczestniczy w spotkaniach 
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WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

z pracownikami PUP i Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Świeciu.  

ilość/rok 
zł/rok 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
3/2019  
150,00 zł/2019 
 

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 Realizator ZSP 
w Świeciu 
1/2019  
 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 

doradca zawodowy opracował szkolny 

program doradztwa zawodowego.  

ilość/rok Realizator ZSP 
w Nowem 
1/2019  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego 

ilość/rok Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
3/2019 

Cały rok szkolny – Szkolny program doradztwa 
zawodowego, Program doradztwa 
zawodowego dla klasy i oraz dla klasy II-III 
Specjalnej Szkoły Branżowej i stopnia nr 2 oraz 
Program doradztwa zawodowego dla klas VII-
VIII szkoły podstawowej.  
Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 
dla uczniów szkoły branżowej w klas I-III 
w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
oraz zajęć wynikających ze szkolnego planu 
nauczania klas VII-VIII szkoły podstawowej. 
Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych 
z zakresu doradztwa zawodowego przez 
pedagoga szkolnego w ramach obowiązków 
zleconych przez dyrektora szkoły. w szkole 
opracowano szkolny program doradztwa 
zawodowego z uwzględnieniem specyfiki 
szkoły oraz wieku beneficjentów.  

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

zł/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
13.306,74 zł/2019 

Sprzęt dydaktyczny do pracowni: 

• technik papiernictwa – 1.006,74 zł 

• technik elektryk (remont pracowni – 
zasilanie) – 12 300,00 zł. 

zł/rok Realizator ZSP 
w Nowem 
304,48 zł/2019 

Do pracowni logistycznej zostały zakupione 
kalkulatory, które są wykorzystywane 
na lekcjach.  
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potrzebnych 
na rynku pracy 
(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

zł/rok Realizator ZSP 
w Świeciu  
19.192,72 zł/2019 

Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni 
zawodowych w zawodach: technik informatyk, 
technik mechatronik oraz technik automatyk.  

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 
1/2019 

Nabór na rok szkolny 2019/2020 – 19 uczniów -

kierunek kształcenia Technik elektryk 

utworzony w 2018r.  

liczba 
inicjatyw /rok 
liczba 
uczniów  

Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu  
1/2019 
23 uczniów  

Oferta edukacyjna dostosowana do możliwości 
i potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, 
intelektualną w oparciu o bieżące potrzeby 
rynku pracy. 
W poszczególnych zawodach kształci się 
następująca liczba uczniów: sprzedawca – 14, 
elektryk – 3, fryzjer – 2, stolarz – 2, fotograf – 1, 
mechanik pojazdów samochodowych – 1. 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator ZSP 
w Świeciu  
1/2019 

Analiza opracowań dostarczanych przez Urząd 
Pracy dotyczących zawodów nadwyżkowych 
i deficytowych.  
Systematyczne spotkania i rozmowy 
z pracodawcami regionu w związku 
z przygotowaniem oferty kształcenia oraz 
organizacji wyjazdowych zajęć edukacyjnych 
i zajęć specjalizacyjnych w kolejnym roku 
szkolnym. Organizacja spotkań 
zawodoznawczych  
z pracodawcami – cykl działań w szkole.  
Kontynuacja kształcenia w zawodach 
deficytowych. 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator PUP 
w Świeciu 
4/2019 

Udział w XI Świeckich Targach Edukacji i Pracy. 
Udział w Targach Edukacji i Pracy 
organizowanych przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowem. 
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 2018 
rok”. 
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49 II.I.4. Promocja 
wśród 
mieszkańców 
kierunków 
kształcenia 
zawodowego 
(Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

zł/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
580,00 zł/2019 

Promocja: 
Ulotki informujące o ofercie szkoły. 
Przedmioty na których umieszczono logo 
i nazwę szkoły np.: długopisy, ołówki itp. 
Stoisko z w/w artykułami- Targi Edukacji i Pracy 
na Hali Widowiskowo- Sportowej. 
Organizacja imprez dla środowiska lokalnego. 

forma/zł 
forma/sztuk 

Realizator ZSP 
w Nowem 
ulotki/ plakaty/ 
banery/ gadżety 
– 3 394,46 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, Tryl, 
Rychława, Wielki Komorsk  
1. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły 

wśród uczniów szkół i ich rodziców 
2. Organizacja Drzwi Otwartych 
3. Organizacja lekcji otwartych ( 

z przedmiotów informatycznych 
i handlowych) dla gimnazjalistów 

4. Dzień Sportu impreza o charakterze 
sportowo-promocyjnym dla uczniów  

5. Zakup materiałów promocyjnych 

forma/sztuk Realizator ZSP 
w Świeciu  
Spotkania/26 
Imprezy 
promocyjne/4  

1. Spotkania z rodzicami ostatnich klas 
gimnazjalistów i szkół podstawowych 
z terenu powiatu.  

2. Organizacja „Dni otwartych pracowni”, 
„Festiwalu zawodów”, „Drzwi otwartych” 
oraz współorganizacja „Targów pracy” – 
rodzice i mieszkańcy mogli poznać ofertę 
edukacyjną placówki i bazę dydaktyczną 
jaką dysponuje szkoła. 

3. Plakaty informujące o możliwości 
kształcenia dorosłych na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych – umieszczane we 
wszystkich gminach powiatu świeckiego. 
Ogłoszenia prasowe (lokalne gazety), 
portal internetowy Świecie24 – 
zamieszczanie informacji o kierunkach 
i formach kształcenia zawodowego. 

4. Szkolna strona internetowa i profil 
na Facebooku – zamieszczanie bieżących 
informacji o kształceniu zawodowym 
i ofercie kształcenia. 

5. Promowanie sukcesów uczniów 
w konkursach i olimpiadach zawodowych. 
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forma/sztuk Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
ulotka /100 sztuk 

1. Rozpropagowanie ulotek wśród uczniów 
z terenu powiatu. 

2. Przesyłanie oferty placówki drogą 
mailową, poprzez stronę internetową 
i Facebooka szkoły. 3.Spotkania 
z pracodawcami.  

50 II.I.5. Stworzenie 
modelu 
rekomendacji 
„dobrych praktyk 
zawodowych” 
(Powiatowy 
Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

liczba 
inicjatyw/ rok 

Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
2/2019  

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy, 

innych szkół branżowych, uczestniczenie 

z uczniami w organizowanych targach pracy, 

zapraszanie absolwentów na pogadanki 

dotyczące kariery zawodowej.  

Pomoc szkoły w znalezieniu praktyki 

zawodowej. Stały kontakt z pracodawcami 

z uwzględnieniem uczniów z problemami 

adaptacyjnymi.  

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 
3/2019  
101 uczniów 

Co roku uczniowie uczestniczą w Targach 

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. 

liczba 
inicjatyw/rok 

Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
3/2019  

1. Mikołajkowe Targi Edukacji i Pracy dla 
uczniów ZSOiP w Świeciu; 

2. „Dzień otwarty Mondi S.A.”; 
3. „Dzień papiernika” 

liczba 
inicjatyw/ rok 
liczba 
uczniów 
forma/sztuk 

Realizator ZSP 
w Nowem 
18/2019  

37 uczniów 

spotkania/2 

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 oraz Powiatowej 

Rady Gospodarczej: 

1. wycieczki przedmiotowe do zakładów 

pracy, 

2. wyjazd na uczelnię wyższą , 

3. spotkanie konsultacyjne z pracodawcą 

w sprawie modyfikacji programu zajęć 

praktycznych , 

4.  warsztaty dla uczniów organizowane 

przez doradcę zawodowego we 

współpracy z Punktem Pośrednictwa 

Pracy w Nowem i Mobilnym Centrum 

Informacji Zawodowej w Bydgoszczy , 
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5. organizacja Symulacyjnej Rozmowy 

Kwalifikacyjnej z pracodawcami , 

6. organizacja Targów Pracy (z udziałem 10 

uczelni wyższych i 6 pracodawców), 

7.  spotkanie z pracodawcami. 

ilość/rok Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu  
1/2019 

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. 

ilość/rok Realizator ZSP 
w Świeciu  
6/2019 

Nawiązanie współpracy z firmą Schumacher 
Packaging Poledno i Mekro Świecie w sprawie 
organizacji zajęć dodatkowych dla zawodów: 
technik mechanik i technik automatyk. 
Kolejne porozumienie w sprawie organizacji 
zajęć specjalistycznych w zakładach: Mondi, 
Nova-Tech i Ewikor dla zawodów: technik 
mechanik i technik mechatronik.  
Kontynuacja współpracy z partnerem 
niemieckim Siegmundsburger Haus 
Werraquelle GmbH w zakresie organizacji 
praktyk zawodowych dla zawodu technik 
żywienia i usług gastronomicznych.  
Pozyskiwanie nowych pracodawców 
w związku z organizacją kolejnych praktyk 
zawodowych dla uczniów technikum.  

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  
1/2019  

Wydanie opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w sprawie propozycji kształcenia w zawodzie 
technik procesów drukowania dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. 
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53 II.I.8. Nawiązanie 
współpracy 
powiatu 
w tworzeniu przez 
gminy programów 
preorientacji 
i poradnictwa 
zawodowego 
(Powiatowy 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 
Szkół) 

liczba 
inicjatyw/ rok 

Realizator PZEA  
1/2019  

Realizacja Projektu dla osób dorosłych pn. 
„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 
w powiecie sępoleńskim, świeckim 
i tucholskim” w ramach Poddziałania 10.4.2 
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. 
Realizacja Projektu obejmuje: doradztwo 
edukacyjno-zawodowe oraz realizacje 
pozaszkolnych form kształcenia zawodowego 
z uwzględnieniem potrzeb i predyspozycji 
uczestników projektu. 
Uzyskiwanie kwalifikacji, kompetencji 
w zakresie m.in. prawa jazdy kat. B, C, C+E, 
operatora koparkoładowarki, spawania 
MAG/TIG, wózków jezdniowych, opiekun osób 
starszych  
i niepełnosprawnych, wizaż i stylizacja 
paznokci. 

54 II.I.9. Prowadzenie 
badań 
i wykonywanie 
ekspertyz 
dotyczących 
rozwoju rynku 
pracy i gospodarki 
(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

ilość 
opracowań 
/rok  

Realizator PUP  
3/2019  

Opracowanie we współpracy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Toruniu badania „Barometr 
rynku pracy” 
Opracowanie raportu „Monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 
świeckim za 2018 rok” 
Opracowanie listy zawodów i specjalności 
z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, 
na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 
rynku pracy. 

II. Przygotowanie efektywnej i zintegrowanej oferty aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych 

i poszukujących pracy 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

55 II.II.1. 
Koordynowanie 
działania instytucji 
powiatowych 
działających 
na rzecz 
aktywizacji 
zawodowej 
(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

efekt/rok  Realizator PUP  
442 zaktywizowa 
nych osób 
bezrobotnych/ 
2019 

Środki rezerwy Funduszu Pracy: 
Okres realizacji: maj 2019 r. – wrzesień 2020 r.  
Budżet programu: 176 600,00 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: 75% 
osiągnięta: program w trakcie realizacji 
Liczba osób zaktywizowanych:  
staże – 16,  
bon na zasiedlenie – 7,  
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jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 2 
Projekt "Wsparcie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych w powiecie świeckim (VI)" 
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: 01.01.2019 - 31.12.2020 
Budżet w roku 2019: 1 635 280,00zł 
Wydatki w roku 2019: 1 619 199,76 zł  
Liczba uczestników w roku 2019: 202 
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 
zatrudnienia przez co najmniej 42% osób 
będących w najtrudniejszej sytuacji tj. 
imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. 
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych 
należących co najmniej do jednej z poniższych 
grup: 

• osób powyżej 50 roku życia (plan 102 
osoby / wykonanie 51 osób) 

• kobiet (plan 243 osoby / wykonanie 
111 osób) 

• osób z niepełnosprawnościami (plan 33 
osoby / wykonanie 27 osób) 

• osób długotrwale bezrobotnych (plan 81 
osób / wykonanie 89 osób) 

• osób o niskich kwalifikacjach (plan 
264 osoby / wykonanie 177 osób) 

Zadania realizowane w projekcie w 2019 roku: 

• poradnictwo zawodowe – 66 osób, 

• pośrednictwo pracy – 136 osób, 

• staże – 167 osób, 

• szkolenia – 10 osób, 

• jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – 15 osób, 

• refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego – 10 osób, 

Efektywność zatrudnieniowa: plan 42% / 
wykonanie 76,5% 
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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: 01.01.2019 - 31.12.2020 
Budżet w roku 2019: 1 800 312,00 zł 
Wydatki w roku 2019: 1 791 655,86 zł 
Liczba uczestników: 202 
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: 

• 3% osób z niepełnosprawnościami, 

• 12% osób długotrwale bezrobotnych, 

• 57% osób nie kwalifikujących się do żadnej 
z ww. grup. 

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

• kobiet (plan 245 osób / wykonanie 128 
osób) 

• osób z niepełnosprawnościami (plan 
13 osób / wykonanie 10 osób) 

• osób długotrwale bezrobotnych (plan 49 
osób / wykonanie 103 osoby) 

Zadania realizowane w projekcie w 2019 roku: 

• poradnictwo zawodowe – 77 osób, 

• pośrednictwo pracy – 138 osób, 

• staże – 170 osób, 

• szkolenia - 10 osób, 

• jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – 23 osób, 

• refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy – 12 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa za rok 2019:  

• dla osób w najtrudniejszej sytuacji tj. 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 
kwalifikacjami, imigranci, reemigranci: 
plan 42% / wykonanie 84,6% 

• dla osób nienależących do osób 
w najtrudniejszej sytuacji: plan 57% / 
wykonanie 81,8% 
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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/ 
rok  

Realizator PUP  
73 osoby/ roboty 
publiczne / 2019 
117 osób/ prace 
społecznie 
użyteczne/2019 

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

57 II.II.3. Stworzenie 
specjalnych 
programów 
i projektów 
partnerskich 
dostosowanych do 
sytuacji osób 
na rynku pracy 
(Zarząd Powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół) 

ilość/efekt/ 
rok  

Realizator PUP 
3 programy/45 
osób 
zaktywizowanyc
h/ 2019 

Środki rezerwy Funduszu Pracy: 
Okres realizacji: maj 2019 r. – wrzesień 2020 r.  
Budżet programu: 176 600,00 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: 75% 
osiągnięta: program w trakcie realizacji 
Liczba osób zaktywizowanych:  
staże – 16,  
bon na zasiedlenie – 7,  
jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 2 
Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Dragacz 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 zgłoszeń do udziału w projekcie 
Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej, przy 
wsparciu Rady Społecznej wytypowano 10 
uczestników. 
W ramach projektu: 

• zrealizowano zajęcia grupowego 
poradnictwa zawodowego, 

• zrealizowano zajęcia aktywizacyjne,  
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• zrealizowano indywidualne i grupowe 
spotkania z pośrednikiem pracy,  

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

• 5 uczestników skierowanych zostało 
na szkolenie (3 os. – kurs prawo jazdy kat. 
B i 1 os. kurs prawa jazdy kat. C 
z kwalifikacją wstępną na przewóz 
rzeczy, 1 szkolenie z zakresu stylizacji 
paznokci), 

• 2 uczestników podjęło staż 
u pracodawców, 

• 2 uczestników podjęło zatrudnienie po 
zakończeniu udziału w projekcie. 

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w gminie Osie 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 zgłoszeń do udziału w projekcie 
Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej, przy 
wsparciu Rady Społecznej wytypowano 10 
uczestników. 
W ramach projektu: 

• zrealizowano zajęcia grupowego 
poradnictwa zawodowego,  

• zrealizowano zajęcia aktywizacyjne,  

• zrealizowano indywidualne i grupowe 
spotkania z pośrednikiem pracy,  

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

• 2 uczestników skierowanych zostało 
na szkolenie (kurs prawo jazdy kat. B), 

• 4 uczestników podjęło staż 
u pracodawców, 

• 2 uczestników podjęło zatrudnienie po 
zakończeniu udziału w projekcie. 

ilość/efekt/ 
rok 

Realizator PCPR 
1/rehabilitacja/ 
2019 

Realizowano zadania ustawowe na rzecz osób 
niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej 
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ilość/efekt/ 
rok 

Realizator PZEA 
Świecie 
1/projekt/2019 

Realizacja Projektu dla osób dorosłych pn. 
„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 
w powiecie sępoleńskim, świeckim 
i tucholskim” w ramach Poddziałania 10.4.2. 
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.  
Realizacja projektu obejmuje: doradztwo 
edukacyjno-zawodowe oraz realizacje 
pozaszkolnych form kształcenia zawodowego 
z uwzględnieniem potrzeb i predyspozycji 
uczestników projektu.  
Uzyskiwanie kwalifikacji, kompetencji 
w zakresie m.in. prawa jazdy kat. B,C, C+E, 
operatora koparkoładowarki, spawania 
MAG/TIG, wózków jezdniowych, opiekun osób 
starszych i niepełnosprawnych, wizaż 
i stylizacja paznokci.  

III. Ochrona zdrowia 

I. Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
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58 III.I.1. Realizacja 
programów 
profilaktycznych 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

ilość/rok  Realizator OR  
2/2019  

1. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2017-2022 realizuje: Starostwo 
Powiatowe w Świeciu, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy 
Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowy Zespół Orzekania 
o Niepełnosprawności zgodnie z celami  
i zadaniami zapisanymi w programie.  
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego 
programu 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 2019 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. 

2. Program Zapobiegania Upadkom dla 
Seniorów w Województwie Kujawsko-
Pomorskim realizowany był 
w porozumieniu z Urzędem 
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Marszałkowskim Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego. Skierowany do osób, które 
ukończyły 60 rok życia. Miał na celu 
poprawę kondycji i koordynacji ruchowej 
osób starszych, a w efekcie zmniejszenie 
narażenia na urazy i złamania. Rekrutacja 
odbywała się w miesiącach lipiec i sierpień. 
Promocja programu realizowana była 
poprzez stronę powiatu, ogłoszenia 
prasowe w dwóch tytułach prasy lokalnej, 
plakaty wywieszone w przychodniach 
zdrowia oraz w urzędach gmin, a także 
poprzez kontakt z pracownikami 
socjalnymi. w Programie wzięło udział 100 
osób z terenu całego powiatu. Zajęcia 
z trenerami odbywały się od września do 
listopada 2019 roku – 2 i 3 razy w tygodniu 
(30 godzin zajęć dla każdej z grup). 
Liczebność grup wynosiła od 15 do 18 osób. 
Zajęcia odbywały się w Świeciu (2 grupy), 
Pruszczu, Laskowicach, Warlubiu i Nowem. 
Każdy senior przed rozpoczęciem 
programu jak i po jego zakończeniu został 
przebadany przez lekarza medycyny 
sportowej, fizjoterapeutę i psychologa 
w kierunku stwierdzenia poprawy 
elastyczności układu kostno-mięśniowego 
oraz ogólnego dobrostanu. Trenerzy, przed 
rozpoczęciem zajęć, zostali przeszkoleni  
do prowadzenia ćwiczeń z seniorami. 

3. Inne działania profilaktyczne: 
1) zlecenie wyprodukowania 

Ogólnopolskiej Karty Seniora z logiem 
Powiatu Świeckiego (500 szt.) 

2) Organizacja spotkania z zakresu 
profilaktyki nowotworowej 
i alergologicznej „O ZDROWIU PRZY 
KAWIE”.  

3) Współorganizacja konferencji 
„Bezpieczny Senior”  

4) Współorganizacja konferencji 
„Zintegrowane działania instytucji 
w walce z demoralizacją 
i uzależnieniami młodzieży” . 

5) Współorganizacja festynu „Trzymaj 
formę”. 

6) Współorganizacja spotkania „Senior 
na drodze – pamiętaj 
o bezpieczeństwie”. 

7) Współorganizacja konferencji 
„Aktywizacja zawodowa osób 
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z doświadczeniem choroby 
psychicznej”. 

8) Współorganizacja akcji „Bezpieczne 
przejście”. 

59 III.I.2. 
Opracowywanie 
i wydawanie 
materiałów 
edukacyjnych 
o tematyce 
Zdrowotnej 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

forma/sztuk Realizator OR  
materiał 
filmowy/1 szt. 
ogłoszenia 
prasowe/2 szt. 
nadruki/896 szt. 
 

1. Nagranie i opracowanie materiału 
filmowego dotyczącego działań 
podejmowanych przez Powiat Świecki 
w ramach promocji zdrowia w 2019 roku;  

2. Publikacja dwóch ogłoszeń prasowych 
dotyczących realizacji Programu 
Zapobiegania Upadkom dla Seniorów; 

3. Wykonanie nadruku z logiem Powiatu 
Świeckiego, oraz hasłem promującym 
zdrowie na 8 koszulkach polo (4 niebieskie, 
4 różowe); 

4. Wykonanie nadruku z logiem Powiatu 
Świeckiego, oraz hasłem promującym 
zdrowie na 500 opaskach odblaskowych 
samozaciskowych;  

5. Wykonanie nadruku z logiem Powiatu 
Świeckiego, oraz hasłem promującym 
zdrowie na 150 parasolach; 

6. Wykonanie nadruku z logiem Powiatu 
Świeckiego, oraz hasłem promującym 
zdrowie na 238 dozownikach na leki. 

60 III.I.3. Działania 
lobbingowe 
na rzecz 
zwiększenia 
środków 
finansowych 
na ochronę 
zdrowia 
i profilaktykę 
zdrowotną 
(Zarząd Powiatu, 
Wydział 
Organizacyjny) 

forma/sztuk Realizator OR 
stanowiska/3 

Temat podejmowany podczas posiedzeń 
Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Związku Powiatów Polskich. 
Stanowiska przyjęte w 2019r.:  

• w sprawie finansowania szpitali 
powiatowych oraz norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych 

• w sprawie zmian systemowych 
w obszarze kształcenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych 

• w sprawie sytuacji szpitali powiatowych 
w połowie 2019 roku 

II. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Świeckiego oraz podniesienie 

jakości świadczonych usług medycznych 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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

zł/rok Realizator Nowy 
Szpital w Świeciu 
168.970,19 
zł/2019 

1. Realizacja projektu (etap prac 

projektowych) „Poprawa efektywności 

energetycznej obiektów Nowego Szpitala 

Sp. z o.o. w Świeciu” 

2. Realizacja projektu (etap prac 

projektowych) „Podniesienie jakości 
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w nowoczesny 
sprzęt 
(Zarząd Powiatu, 
Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Nowy 
Szpital” Sp. z o. o.) 

świadczonych usług medycznych dla 

pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu” 

(zakup sprzętu). 

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 w ramach 
projektu „Rak 
na wspak” – 253 
badań/2019 rok 

Realizacja 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 

I. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
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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 

sprawozdanie
/rok 

Realizator OR 
sprawozdanie/ 
2019  

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. 

sprawozdanie
/rok 

Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
1 sprawozdanie/ 
2019 

Objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną 
uczniów z zaburzeniami psychicznymi, 
zaburzeniami zachowania, trudnościami 
adaptacyjnymi – nowi uczniowie 
rozpoczynający naukę w ZSS nr 1. Ścisła 
współpraca z rodzicami uczniów leczonych 
psychiatrycznie.  
Kierowanie rodziców uczniów z zaburzeniami 
psychicznymi do specjalistów, pomoc 
w umówieniu wizyt u psychiatry, reagowanie 
na przejawy agresji słownej, fizycznej w sposób 
adekwatny do zachowania – rozmowa 
z dzieckiem, wezwanie odpowiednich służb 
(karetki pogotowia, policja).  
Realizacja założeń Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Świeckiego. 
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Centrum Pomocy 
rodzinie, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
Szkoły Specjalne) 

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. Działania polegają 
na rozpoznawaniu czynników chroniących 
i czynników ryzyka wpływających na zdrowie 
psychiczne i aktywność ruchową. Polegają 
również na spotkaniach rozwijających 
samoświadomość i ukierunkowujących 
na formy pomocy pedagogiczno-leczniczej oraz 
uświadomieniu istnienia instytucji 
wspierających chorych psychicznie. 
Organizowane są popołudniowe zajęcia 
wychowawczo-opiekuńcze celem zapewnienia 
uczniom przebywającym na leczeniu 
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Świeciu zajęć 
rozwijających zainteresowania, motywacje, 
kreatywność i samoświadomość. Realizowanie 
założeń Innowacji Pedagogicznych: 
1)„Palcem po mapie”, w ramach której 
organizowane są spotkania z „ciekawymi 
ludźmi” – podróżnikami, ludźmi wykonującymi 
ciekawe zawody, artystami (spotkania 
odbywają się 4-5 razy w ciągu roku szkolnego). 
2)„Gimnastyka umysłu” – zajęcia mają na celu 
poprawę koncentracji uczniów, zmotywowanie 
do nauki i pacy nad sobą, zajęcia mają 
charakter wychowawczo-profilaktyczny 
(zajęcia realizowane od listopada 2019r. do 
końca roku szkolnego, odbywają się raz 
w tygodniu).  

forma/szt. Realizator 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Świeciu 
5 działań/2019 

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 
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w PPP, wskazywanie opiekunom dzieci 
sposobów działania, terapii i leczenia. 

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

II. Zapewnienie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, wsparcia osób niepełnosprawnych, aktywna 

walka z patologiami i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

64 IV.II.1. Pomoc 
niepełnosprawny
m 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  
1322/2019 

1. 476 osób objęto dofinansowaniem do 
zakupu przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych oraz zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny ( 666 wniosków). 

2. 284 dofinansowań dla osób 
niepełnosprawnych do uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym (216 osób 
niepełnosprawnych i 68 ich opiekunów). 

3. 24 osoby uzyskały dofinansowanie do 
likwidacji barier w komunikowaniu się 
i technicznych oraz architektonicznych (w 
tym: 13 osoby na likwidację barier 
w komunikowaniu się i technicznych i 11 os. 
na likwidację barier architektonicznych). 

4. Dofinansowania dla 376 osób 
niepełnosprawnych w ramach sportu, 
kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych (dofinansowania 
wypłacono dla 4 organizacji 
pozarządowych). 

5. 107 osoby uzyskały dofinansowanie 
w ramach pilotażowego programu 
Aktywny samorząd. 

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

liczba 
działań/rok 

Realizator DPS 
w Gołuszycach  
4/2019 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie 
spotkania Rodzin i Przyjaciół Mieszkańców 
Domu ( 350 osób uczestniczących). 

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
poprzez organizowanie imprez z udziałem 
młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego 
(140 osób uczestniczących). 

65 IV.II.2. Działania 
na rzecz wsparcia 
i rozwoju pieczy 
zastępczej 
(Powiatowe 
Centrum Pomocy 

ilość/efekt/ 
rok  

Realizator PCPR 
1) 4 spotkania/ 

średnio 9 
osób 
na spotkaniu/
2019 

1. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 
2. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin 

zastępczych. 
3. Objęcie rodzin wsparciem koordynatora 

pracownika socjalnego i specjalisty pracy 
z rodziną. 
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Rodzinie, Dom 
Pomocy 
Społecznej, 
Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej) 

2) 2 
psychologów
/ średnio 83 
osoby w m-
cu/średnio 41 
rodzin w m-
cu/2019 

3) 5 osób/105 
rodzin/2019 

4) 16 szkoleń/ 
105 
osób/2019 

5) 2 szkolenia/ 6 
rodzin 
kandydatów/ 
3 rodziny 
kandydatów 
ustanowiony/
2019 

6) 3 
rodziny/2019 

7) 18 
rodzin/2019 

8) 17 
rodzin/2019 

9) 4 
spotkania/352 
osoby/2019 

10) 13 dzieci/2019 

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 
na rodziców zastępczych. 

9. Spotkania integracyjne dla rodzin 
zastępczych. 

10. Diagnozy psychofizyczne dzieci. 

ilość/efekt/ 
rok 

Realizator 
CAPOW 
w Bąkowie 
Placówki/realizac
je 49 PPD/2019 
1) 3 

POW/49/2018 
2) 48/spotkania, 

wyjazdy/2019 
rok 

3) 3 placówki/3 
posiedzenia/2
019 rok  

4) 76 
wydarzenia/4
4 dzieci/2019 

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 członkami Akademii Biegania 
z Grudziądza, jak co roku dzieci pomagały 
w obsłudze Półmaratonu Grudziądz –
Rulewo. Comiesięczne wyjazdy na basen do 
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Chojnic, wycieczki rowerowe. Organizacja 
i Powiatowego Festynu Pieczy Zastępczej, 
który odbył się na terenie placówek. 
Spotkania z 1 Batalionem Dowodzenia 
i Zabezpieczenia w Bydgoszczy , Centrum 
Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Wizyty 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Gdańsku 
oraz organizacja rewizyty pracowników 
biblioteki w placówce weszły na stałe 
w harmonogram placówki. Placówka 
pokrywa koszty wyjazdów szkolnych, 
klasowych. Letni pobyt wychowanków 
w Tleniu, współpraca z WPOR , udział 
w piknikach. Wyjazdy do okolicznych kin. 
Przy pomocy wychowawców dzieci 
zorganizowały Bal Sylwestrowy.  

3. Posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

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

liczba 
działań/rok  

Realizator 
CAPOW 
w Bąkowie 
6 działań/2019 

1. Wymiana mebli kuchennych w POW Nr 2. 
2. Zakup sprzętu AGD – darowizny od 

sponsorów. 
3. Bieżące doposażanie sypialni 

wychowanków oraz reszty pomieszczeń 
POW. 

4. Wymiana narożnika gr. III POW Nr 1. 
5. Modernizacja POW Nr 1 uwzględniająca 

zalecenia Państwowej Straży Pożarnej. 
6. Przebudowa kotłowni POW Nr 1 II Etap. 

liczba 
działań/rok 

Realizator DPS 
w Gołuszycach 
1) 2 

łazienki/2019 
2) 2 

gabinety/201
9 

3) 2 szafy/2019 

1. Wykonanie remontu łazienek. 
2. Wyposażenie gabinetu zabiegowego 

i pomieszczeń rehabilitacji ( zakup 
klimatyzacji). 

3. Wyposażenie pokoi mieszkalnych. 

67 IV.II.4. 
Prowadzenie 
edukacji kadr 
pomocy społecznej 
(Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie, Dom 
Pomocy 
Społecznej, 
Centrum 
Administracyjne 
Obsługi POW, 
Ośrodek 

ilość 
osób/efekt  

Realizator DPS 
w Gołuszycach 
84 osoby/ 
pozyskanie 
wiedzy 

Szkolenia pracowników DPS ( wewnętrzne 
i zewnętrzne) 

ilość 
osób/efekt 

Realizator 
CAPOW 
w Bąkowie 
3 osoby/ 
pozyskanie 
wiedzy 

Szkolenia pracowników CAOPOW, POW Nr 1, 
POW Nr 2 

ilość 
osób/efekt 

Realizator PCPR 22 szkolenia merytoryczne i finansowe. 
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Interwencji 
Kryzysowej) 

28 
osób/pozyskanie 
wiedzy  

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/sztuk Realizator PCPR 
1) porady 
prawne/257 
porady 
psychologiczne/1
14 
porady 
pedagogiczne/64 
porady 
Terapeuty 
uzależnień/101 
2) schronienie/ 
14osób/8 rodzin 

1. Poradnictwo specjalistyczne świadczone 
w ramach interwencji kryzysowej. 

2. Pomoc hostelowa. 

V. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców powiatu 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

69 V.1. Monografia 
powiatu 

sprawozdanie 
z prac/rok 

Realizator OR  

0/2019 

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 

47.834,07 zł/ 

28/2019 

 

Wsparcie finansowe 34 imprez z zakresu 

kultury na kwotę 47.834,07 zł  

71 V.3. Wspieranie 
działań 
oświatowych 
promujących 
tożsamość 
regionalną 
i dziedzictwo 
kulturowe 
(Powiatowe 
Placówki 
Oświatowe, 
Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno- 

sprawozdanie
/rok 
liczba 
uczniów 

Realizator ZSS nr 
1 w Świeciu 
1/2019 
205 uczniów 

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

2. Udział uczniów szkoły w uroczystościach 
patriotycznych i tych związanych 
z dziedzictwem kulturalnym np.: Obchody 
Odzyskania Niepodległości, „100 rocznicy 
powrotu Świecia do macierzy”. 

3. Udział w konkursach wiedzy o regionie, 
historycznych, plastycznych 
organizowanych przez Izbę Regionalną. 

4. Stała współpraca z Rycerzem Michałem – 
przez cały rok szkolny organizowane są 
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Administracyjny 
Szkół) 

spotkania, w ramach których rycerz Michał 
przybliża uczniom historię naszego 
regionu.  

5. Uczestniczenie uczniów Zespołu Szkół 
w lekcjach bibliotecznych organizowanych 
przez Bibliotekę Miejską oraz udział 
nauczycieli w wykładach, spotkaniach 
autorskich, spotkaniach z historią, 
narodowym czytaniu, warsztatach 
organizowanych przez Powiatową 
Bibliotekę Pedagogiczną.  

zł/rok Realizator ZSOiP 
w Świeciu 
150,00 zł/2019 

1. Lekcja „Poeci z Kociewia” 
2. Świąteczny „Stół Kociewski” 

liczba 
uczniów 

Realizator ZSP 
w Nowem  
195 uczniów 

Uczniowie wzięli udział w organizowanych 

uroczystościach: 

1. udział uczniów w Dniu Żołnierzy Wyklętych, 

2. udział uczniów w uroczystościach 

gminnych związanych z Narodowym Dniem 

Niepodległości . 

sprawozdanie
/rok 
forma/rok 

Realizator SOSW 
w Warlubiu 
1/2019 
spotkanie/1 

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

Środowisko 

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

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  
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WSKAŹNIKA 
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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/sztuk Realizator OR 
konferencje/1 

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Starostwie 
Powiatowym w Świeciu odbyła się konferencja 
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 2018 
i zaplanowanie działań na rok 2019. Spotkanie 
było połączone ze szkoleniem dla branży 
turystycznej „Skuteczny marketing”.  

73 I.2. Koordynacja 
działań w zakresie 

forma/sztuk Realizator OR  
spotkanie/5 

Udział w spotkaniach i szkoleniach 
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania 
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utworzenia 
jednolitej 
informacji 
turystycznej 
(Wydział 
Organizacyjny) 

szkolenie/2 „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 oraz budowanie marki 
turystycznej Kociewia.  

74 I.3. Uruchomienie 
centrum bazy 
danych 
o obiektach 
turystycznych, 
historycznych 
i przyrodniczych - 
archiwizacja, 
digitalizacja 
(Wydział 
Organizacyjny) 

forma/sztuk Realizator OR  
strona www/1 
aplikacja 
mobilna/1 

W 2019 r. pracowano nad udoskonaleniem 
strony internetowej Powiatu Świeckiego, 
na której utworzono 3 zakładki tematyczne: dla 
mieszkańca, dla turysty, dla inwestora. 
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 2019r. pracowano także nad 
udoskonaleniem aplikacji mobilnej „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 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

75 II.1. Udział 
w realizacji 
projektu sieci 
szlaków 
turystycznych 
na terenie powiatu 
(Wydział 
Organizacyjny 
Powiatowy Zarząd 
Dróg, 
Zainteresowane 
osoby) 

forma/sztuk Realizator OR 
projekt/2 

W roku 2019 Powiat Świecki pracował nad 
rozliczeniem zadania „Budowa infrastruktury 
turystycznej wzdłuż wyznaczonych szlaków 
turystycznych w Powiecie Świeckim”. 
w ramach projektu powstała sieć tablic 
informacyjnych wzdłuż szlaków rowerowych 
oraz aplikacja mobilna. Płatność końcowa 
wpłynęła do Starostwa Powiatowego 
w Świeciu 12 kwietnia 2019r.  
Powiat Świecki był także partnerem głównym 
obchodów Roku Rzeki Wdy 2019, którego 
celem było m.in. zwrócenie uwagi 
mieszkańców na potencjał rzeki oraz na szlaki 
wodne w Powiecie Świeckim.  

sprawozdanie
/rok 

Realizator PZD 
1/2019  

Utrzymywanie w należytej sprawności 
technicznej oznakowania szlaków 
turystycznych na terenie powiatu. Opiniowanie 
projektów oznakowania szlaków. 
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LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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 
0/2019 

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 
0/2019 
 
 

Działań związanych z potrzebą rewitalizacji 
Wisły nie zrealizowano z powodów 
kompetencyjnych. Zostało uchwalone nowe 
Prawo wodne, które na nowo określiło Zarządy 
gospodarki wodami.  

III. Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych przy zachowaniu lub poprawie stanu 
środowiska 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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 
9 973,09 zł/2019 

W 2019 r. zakupiono nagrody na 9 konkursów, 
organizowanych przez inne podmioty 
o tematyce ekologicznej na kwotę 9 973,09zł. 

79 III.2. Opracowanie 
i wdrażanie 
programów 
dotyczących 
ochrony 
środowiska 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 

sprawozdanie
/rok  

Realizator OŚ  
0/2019 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Świeckiego na lata 2016-2020 został 
opracowany w 2016r. 
Raport z realizacji Programu za lata 2018 i 2019 
zostanie zlecony do przygotowania w 2020r.  
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LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

80 III.3. Promowanie 
tradycyjnych, 
historycznych form 
użytkowania 
środowiska/zasobó
w przyrodniczych  
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

zł/rok Realizator OŚ  
5 390,03 zł/2019 

 w 2019 r. Powiat Świecki przekazał dotację dla 
Koła Pszczelarzy w Świeciu na bieżącą 
działalność w wysokości 5 000,00 zł.  
Zakupiono również 10 szt. hoteli dla pszczół 
murarek w kwocie 390,03 zł. 

IV. Zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

81 IV.1. Rozwijanie 
świadomości 
społecznej 
w zakresie 
konieczności 
ochrony 
dziedzictwa 
historycznego 
i kulturowego 
(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

zł/rok Realizator OR 
6 495,38 zł/2019 

Powiat Świecki wsparł realizację filmu „Olędrzy 
w krajobrazie Dolnej Wisły” (kwotą 2 000 zł) – 
jego celem jest zwiększenie świadomości 
mieszkańców województwa o dziedzictwie 
kulturowym Mennonitów.  
Powiat Świecki współfinansował działanie 
związane z rocznicą wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej (koszt - 538,13 zł). 
Powiat Świecki wsparł również obchody 
wybuchu II wojny światowej w Gródku kwotą 
3957,25 zł.  

82 IV.2. 
Organizowanie 
spotkań 
inicjowanych przez 
pasjonatów historii 
z przedstawicielam
i organów 
administracji 
i organów ścigania 
(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

forma/sztuk Realizator OR 
konkurs/1 
wydarzenie/1 

Powiat Świecki wsparł organizację konkursu 
historycznego „O chorągiew Zbysława 
Budzyńskiego” dotyczącej historii ziemi 
świeckiej. Kwota wsparcia – 600,00 zł. 
Powiat Świecki wsparł jedno wydarzenie 
w 2019 roku: „Bieg po zabytkach” 
zorganizowane przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Świeckiej. Przekazano 
komplety gadżetów dla zwycięskiej drużyny. 

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

forma/sztuk Realizator OR  
wydarzenie/1 

Powiat Świecki wsparł jedno wydarzenie 
w 2019 roku: „Bieg po zabytkach” 
zorganizowane przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Świeckiej. Przekazano 
komplety gadżetów dla zwycięskiej drużyny.  
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LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

(Wydział 
Organizacyjny, 
Zainteresowane 
podmioty) 

84 IV.4. 
Wykorzystanie 
obiektów 
sportowych dla 
promocji powiatu 
(Wydział 
Organizacyjny) 

zł/forma/rok Realizator OR 
27.040,34 zł/22 
zadania/2019 

W 2019 roku Powiat Świecki dofinansował 22 
zadania z zakresu sportu.  
Kwota dofinasowania: 27 040,34 zł. 

85 IV.5. Wspieranie 
turystycznych 
projektów 
wykorzystujących 
walory 
przyrodnicze 
powiatu 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa) 

zł /rok Realizator OŚ 
8 454,00 zł/2019 

W 2019 r. Powiat Świecki w ramach „Dni 
Krajobrazu” zlecił usługę wykonania winderów 
promocyjnych (flag reklamowych) i ich 
transportu w kwocie 454,00 zł. Dodatkowo 
przekazano 8.000,00 zł Powiatowej Straży 
Rybackiej w Świeciu na działanie pn. „Aktywna 
ochrona wód w Powiecie Świeckim – 
zwalczanie kłusownictwa wodnego w okresie 
masowego napływu turystów”. 
Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu 
Świeckiego w ramach stoiska promocyjnego 
powiatu podczas inauguracji sezonu 
turystycznego w Tleniu oraz w trakcie 
Festiwalu Wisły w Toruniu, Festiwalu Smaku 
w Grucznie, a także podczas Targów 
Turystycznych w Łodzi i w Nadarzynie.  

V. Rolnictwo i obszary wiejskie 

LP. NUMER i NAZWA 

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

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

forma/rok Realizator OŚ 
posiedzenia/2019 

Tematy te poruszane są na posiedzeniach 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w ramach realizowanego planu 
pracy oraz występują w tematyce wspieranych 
przez nas konkursów ekologicznych. 

87 V.2. Współpraca 
z gminami 
w zakresie 

zł/forma/rok  Realizator OŚ 
0/0/2019  

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

DZIAŁANIA 

(odpowiedzialny 

za realizację) 

JEDNOSTKA 

i NAZWA 

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB REALIZACJI w 2019 ROKU 

subsydiowania 
z funduszu pracy 
zatrudniania 
pracowników 
w spółkach 
wodnych 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, 
Powiatowy Urząd 
Pracy) 

zł/forma/rok Realizator PUP 
62.826,55 zł/10 
osób -roboty 
publiczne/2019 

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 
80 000,00 zł 
/dotacja/2019 rok 

Powiat Świecki udzielił dotacji Gminnym 
Spółkom Wodnym i Związku Wałowego 
działających na terenie naszego powiatu 
w 2019r. na kwotę 80 000,00 zł 

zł/forma/rok Realizator PUP  
62 826,55 zł/10 
osób -roboty 
publiczne/2019 

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/2019  

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

90 V.5. Prowadzenie 
i wspieranie 
przedsięwzięć 
zintegrowanych ze 
strategią działań 
Lokalnej Grupy 
Działania 
funkcjonującej 
na terenie Powiatu 
Świeckiego 
(Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa 
i Leśnictwa, 
Wydział 
Organizacyjny) 

sprawozdanie
/rok  

Realizator OŚ 
0/2019  

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

Radzie Powiatu raz w czasie trwania kadencji ( ostatnie 25.04.2018r. podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu 

Świeckiego) a Zarządowi Powiatu raz w roku - w 2019 w Raporcie o stanie powiatu za rok 2018. 

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 

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.  
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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 i na koniec roku 2019– pierwsza zawierała 35 projektów 

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

zawierała 27 przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

Realizacja 
zapisów Strategii 
do końca roku 
2019  

Dzięki realizacji projektów zapisanych w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego 

na terenie Powiatu Świeckiego do końca roku 2019: 

1. zmodernizowano energetycznie 11 budynków użyteczności publicznej, 

2. wybudowano 15,42 km ścieżek rowerowych, 

3. wybudowano 34 szt. punktów oświetleniowych,  

4. wymieniono 327 szt. opraw oświetleniowych,  

5. 3278 RLM przyłączono do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych, 

6. 10 dodatkowych osób korzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, 

7. wsparto 1 instytucję kultury, 

8. utworzono 73 nowe miejsca w infrastrukturze przedszkolnej, 

9. wsparto 31 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

10. 155 dzieci objęto dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej,  

11. 2273 uczniów nabyło kompetencje kluczowe, 

12. 205 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje, 

13. 18 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. 

3. Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego 

Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego na lata 2016-2021 została 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. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie 
zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów, z wykorzystaniem 
współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Programów Rządowych. 
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w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

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. 

6. Realizowano 4 projekty edukacyjne dla uczniów (Kompetentny absolwent, 
Wykształcony profesjonalista, Szkoła zawodowców, Niebo nad Astrobazami), 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
W ramach realizacji tych Projektów: 

1) doposażono Szkołę Podstawową Specjalną w Warlubiu 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 wyjazdy 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 onoterapii 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; 

11) 427 uczniów nabyło umiejętności kluczowe/uniwersalne; 

12) 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie 

oligofrenopedagogiki; 

13) doposażono 5 pracowni zawodowych (mechaniczna, matematyczna, 

geodezyjna, informatyczna, papiernicza); 

14) 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyskało kwalifikacje z zakresu obsługi 

obrabiarek CNC – frezarki; 

15) 2 nauczycieli kształcenia zawodowego nabyło kompetencje i kwalifikacje 

w zakresie nowoczesnej wiedzy logistycznej i transportowej; 

16) 79 uczniów uczestniczyło w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców; 

17) 20 uczniów nabyło kompetencje w zakresie programowania sterowników GE 

Intelligent Platforms; 
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18) 170 uczniów uczestniczyło w zajęciach pozaszkolnych w szkołach wyższych 

oraz wizytach studyjnych u pracodawców; 

19) 320 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe 

poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach pozaszkolnych (m.in. 

prawo jazdy kat. B, spawanie MIG,TIG, obsługa i programowanie CNC, wózki 

jezdniowe); 

20) w 3 szkołach utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery; 

21) 42 uczniów uczestniczyło w doradztwie edukacyjno-zawodowym; 

22) realizowano zajęcia z zakresu matematyki, astronomii oraz doposażono 

obiekt Astrobazy w sprzęt do prowadzenia i dokumentowania obserwacji 

nieba; 

23) 6 uczniów uczestniczyło w wizycie studyjnej w innowacyjnym 

przedsiębiorstwie ARKPOL Toruń, celem podniesienia wiedzy w zakresie 

kompetencji zawodu logistyka. 

7. 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)  
W ramach jego realizacji: 

1) 312 osób uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą;  

2) 199 osób ukończyło kurs nabycia kompetencji „Udzielanie pierwszej pomocy 

przedmedycznej, obsługa apteczek w miejscu pracy”; 

3) 7 osób ukończyło kurs kompetencji w zakresie „Wizaż i stylizacja paznokci”; 

4) 1 osoba ukończyła kurs kompetencyjny w zakresie „Lakiernik”; 

5) 132 osoby uzyskały formalne kwalifikacje m.in. Prawo jazdy kat. B, C, C+E, 

spawanie MAG TIG, wózki jezdniowe, uprawnienia elektryczne, koparko - 

ładowarka, koparka jednonaczyniowa.  

8. Realizowano 2 projekty w ramach programu „Erasmus +” (Europejska jakość 
w Kształceniu Zawodowym, Ponadnarodowa mobilność uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego) w ramach tych projektów 
zrealizowano: 

1) 4 wyjazdy zagraniczne do Niemiec: udział 34 uczniów Technikum w zawodzie 

technik logistyk, technik żywienia ZSP w Świeciu w praktykach zawodowych, 2 

absolwentów oraz nauczyciele; 

2) 3 wyjazdy zagraniczne do Hiszpani: udział 18 uczniów ZSP w Nowem 

w zawodzie technik logistyk, technik informatyk w praktykach zawodowych. 

9. Realizowano projekt w ramach Programów Rządowych - Ośrodek 

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

W ramach tego projektu: 

1) zrealizowano 4.108 godzin zajęć specjalistycznych, którymi objęto wsparciem 

118 dzieci m.in. przez rehabilitantów, logopedów, zajęcia z integracji 

sensorycznej, z komunikacji alternatywnej; 

2) przeprowadzono warsztaty w zakresie efektywnych oddziaływań w stosunku 

do zaburzeń rozwoju dziecka w wymiarze 18 godzin dla 51 rodziców/prawnych 

opiekunów; 
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3) zrealizowano 40 godzin konsultacji dla rodziców dzieci w młodszym wieku i ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

10. Zrealizowano 2 zadania inwestycyjno-remontowe w obiektach oświatowych 
o wartości 1 238.736,00 zł. oraz remonty bieżące o wartości 50 507 ,00 zł. 

11. 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.  

12. Międzynarodowa współpraca sportowa uczniów I LO w Świeciu. 

13. Realizacja programu Miesiąc bez cukru, Trzymaj formę, Żyj smacznie i zdrowo. 
Organizacja konferencji dla pedagogów powiatu świeckiego. 

14. Spotkania z uczniami gimnazjów na terenie powiatu świeckiego. 

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

16. Spotkania z pracodawcami organizowane w szkole w celu przedstawienia idei 
reformy szkolnictwa zawodowego. 

17. Współorganizowanie Targów Edukacyjnych w Świeciu. 

18. 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 – w roku 2019 w Raporcie o stanie 

powiatu za rok 2018. 

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 

założenia 

Cel główny Programu: 

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. 
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Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. W ramach poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej przeprowadzono remont 2 łazienek, pomieszczeń DPS: pokoi 

mieszkalnych, gabinetów, korytarza oraz zakupiono wyposażenie: gabinetu 

zabiegowego, zakupiono klimatyzację do gabinetu zabiegowego 

i pomieszczenia rehabilitacji, zakupiono 2 szafy do pokoi mieszkalnych 

2. Wsparciem objęto 55 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

w zakresie samopomocy środowiskowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

3. W ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wsparciem objęto 

200 osób. Udzielono 547 porad specjalistów - rodzaje form wsparcia: 

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne, terapeuty 

w zakresie uzależnień, socjalne oraz schronienie. 

4. 194 osób z rodzin zastępczych skorzystały z poradnictwa psychologicznego 

prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5. W programie „Aktywny Samorząd” wsparto 7 osób w zakresie uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym. 

6. W projekcie „Rodzina w Centrum” – wsparciem objęto 5 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

7. Na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy dla ofiar przemocy „Niebieska 

Karta” przeprowadzono 32 spotkania w związku z zamieszkaniem w hostelu 

oraz uczestniczono w 60 spotkaniach grup roboczych Zespołów 

Interdyscyplinarnych . 

8. Realizowano program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – wsparciem 

objęto 10 osób. 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało informator o ulgach 

i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych w ilości 250 sztuk. 

10. W ramach projektu „Autyzm – wychowanie to trudne zadanie” wsparciem 

objęto 10 rodzin. 

11. Powiatowy Urząd Pracy objął wsparciem 43 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach usług i instrumentów rynku pracy. 

12. Została przeprowadzona konferencja „Aktywizacja zawodowa osób 

z doświadczeniem choroby psychicznej” 

13. Wydano skierowania do pracy na staż lub szkolenie dla 17 osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

14. Zaktywizowano 52 uczniów z zaburzeniami psychicznymi z Zespołu Szkół 

Specjalnych poprzez ustalenie preferencji zawodowych oraz praktyki 

zawodowe. 

15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 147 opinii i orzeczeń do 

wczesnego wspierania rozwoju, kształcenia specjalnego i o potrzebie 

nauczania indywidualnego. Dodatkowo udzielono 140 porad 

specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz 

przeprowadzono 340 rozmów post diagnostycznych. 

16. Zespół Szkół Specjalnych objął 130 uczniów działaniami edukacyjno-

profilaktycznymi. 
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17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 500 ulotek na temat 

zaburzeń rozwojowych. 

18. Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili 20 

interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkołach. 

19. Przeprowadzono 50 warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców. 

20. Zostały przeprowadzone szkolenia dla 83 nauczycieli z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

21. Działaniami edukacyjno-profilaktycznymi w zakresie profilaktyki uzależnień, 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami objęto 646 uczniów. 

22. Spotkaniami z psychiatrami, psychologami, policją (w zakresie pomocy 

w stanach kryzysu psychicznego) wzięło udział 200 uczniów. 

23. W konferencjach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży wzięło udział 80 nauczycieli. 

24. W konkursach związanych z ochroną zdrowia wzięło udział 26 uczniów. 

25. Przeprowadzono 6 interwencji kryzysowych. 

26. W kampanii na rzecz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla 

zdrowia psychicznego wzięło udział 185 uczniów. 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji Programu przedkładane jest corocznie Zarządowi Powiatu 

Świeckiego.  

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 

założenia 

Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Świeckim 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

i niezawodowej - 3 rodziny. 

2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na rodziny zastępcze - 18 

osób. 

3. Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych powiązane z promocją 

rodzicielstwa zastępczego - 4 spotkania.  

4. Utworzenie 1 rodziny niezawodowej. 

5. Utworzono 1 rodzinę zawodową oraz przekształcono 1 rodzinę niezawodową 

w zawodową. 

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

7. Udział rodzin zastępczych w projekcie ,,Rodzina w Centrum 2” - objęto 

pomocą 173 osoby. 

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 2” z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020.  
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9. Wsparciem objęto 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 173 dzieci. 

Wypłacono 1.671 świadczeń na kwotę 1.401.197,90 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 49 dzieci.  

11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie- zlecenie prowadzenie 

placówki opiekuńczo–wychowawczej 20 miejsc . W Placówce przebywało 28 

dzieci. 

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 198 wniosków, 173 sporządzonych 

ocen sytuacji rodzin biologicznych, 32 opracowane plany pracy z rodziną. 

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

oceny sytuacji dziecka oraz umożliwienie małoletnim kontaktu z rodziną 

biologiczną. 

14. Szkolenia kadry oraz szkolenia dla rodzin zastępczych.  

15. Indywidualne poradnictwo psychologiczne średnio 41 rodzin miesięcznie, 

poradnictwo prawne 3 rodzin; poradnictwo pedagogiczne 23; wsparcie 

koordynatora, pracownika socjalnego, specjalisty pracy z rodziną 105 rodzin 

objętych wsparciem, 173 dzieci, 1256 wejść w środowisko; praca socjalna 

w procesie realizacji pomocy na usamodzielnienie -31 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.  

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 Nr XVI/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 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

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. Sąd Rejonowy 

w Świeciu wskazał jedną osobą objętą powyższym obowiązkiem – wskazany 

skazany nie zgłosił się do objęcia programem. Poinformowano o powyższym Sąd 

Rejonowy w Świeciu. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej poinformował o jednym 

skazanym przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu, który również się nie zgłosił.  
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przyjętych 

w dokumencie 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji programu jest przedkładane corocznie Radzie Powiatu Świeckiego 

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

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 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym udziela się 

schronienia osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz terapeuty uzależnień. 

Udzielono schronienia 8 rodzinom. Specjaliści OIK udzielili 547 porad 

kierowanych do 200 osób.  

2. Realizacja projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” -173 

osoby objęte 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. 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji programu jest przedkładane corocznie Radzie Powiatu Świeckiego 

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

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. 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 995.280,00 zł; likwidację barier 

architektonicznych dla 11 osób niepełnosprawnych w kwocie 145.238,80 zł; 

likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dla 13 osób w kwocie 

54.011,27 zł; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt 

rehabilitacyjny dla 666 osób w kwocie 640.028,07 zł; sport, kulturę, 

turystykę i rekreację dla 376 osób niepełnosprawnych na kwotę 11.982,00 

zł dla 4 organizacji pozarządowych. 

2. Realizowano Program „Aktywny Samorząd” w ramach którego 

dofinansowanie ze środków PFRON otrzymały 102 osoby niepełnosprawne 

na kwotę 363.899,42 zł (wg. stanu na 31.12.2019r.) oraz wydano informator 

o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych (2.700,00 zł). 

3. Realizowano Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

w ramach, którego uzyskano dofinansowanie jednego projektu: „Montaż 

poręczy po obu stronach podjazdu dla osób niepełnosprawnych” dla 

Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” (jako 
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organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Przedszkolnymi) w łącznej kwocie dofinansowania ze środków PFRON 

2.715,00 zł. 

4. Realizowano program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019”. Wsparciem 

objęto 10 osób niepełnosprawnych (w tym: dla 5 osób legitymujących się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 5 osób 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia). 

Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi ze środków Funduszu 

Solidarnościowego w 80% i środków własnych powiatu w 20%. Kwota 

wydatkowana w ramach programu w 2019 roku to 6.000,00 zł (z czego: 

4.800,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz 2.200,00 zł to środki powiatu świeckiego). 

5. Realizowano inicjatywy: „Wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego dla 22 

osobowej grupy kobiet po leczeniu raka piersi oraz zajęcia rehabilitacyjne 

na basenie w Świeciu raz w tygodniu”, „Niewidzialna rehabilitacja”,. „Mam 

haka na czerniaka – sprawdź się po lecie”,. „Badam się – wybieram życie”.  

6. Prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego (liczba osób 

korzystających: 117, łączna wartość zadania: 43.200,00 zł). 

7. Prowadzono Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (140 miejsc) oraz 

podnoszono standardy poprzez remonty i zakup wyposażenia ; zawarto 

umowy na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych (40 miejsc) 

oraz dla osób w podeszłym wieku (2 miejsca, a od czerwca 2019 roku – 1 

miejsce)  

8. Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy realizacji zadań dotyczących osób 

niepełnosprawnych; informowano kadry z terenu powiatu o realizowanych 

zadaniach: umieszczano na bieżąco informacje na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej PCPR, wysyłano korespondencję o realizowanych 

zadaniach i programach. 

9. Prowadzono Ośrodek 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 2”. 

10. 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 2” wśród rodzin zastępczych, kadr 
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pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół i przedszkoli z terenu 

powiatu, poradni pedagogiczno-psychologicznej o realizowanych 

zadaniach; podnoszono kwalifikacje kadr poprzez szkolenia. 

11. Pozyskano kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

i niezawodowej 3 rodziny. 

12. Odbyły się spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych powiązane 

z promocją rodzicielstwa zastępczego - 4 spotkania; utworzono 1 rodzinę 

niezawodową; przekształcono 1 rodzinę niezawodową w rodzinę 

zawodową; prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych- 4 

spotkania; realizowano projekt ,,Rodzina w Centrum 2” - objęto pomocą 

173 osoby; 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 2” 

z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020; 

wsparciem objęto 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 173 

dzieci. Wypłacono 1671 świadczeń na kwotę 1 401 197,90 zł . 

13. 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 49 dzieci ; wykonano bieżące prace remontowe oraz bieżące 

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

w Topolnie- zlecono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

na 20 miejsc w Placówce przebywało 28dzieci. 

14. Podnoszono poziom wiedzy w zakresie problematyki pieczy zastępczej, 

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

w szkoleniach i samokształcenie. 

15. 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.  

9. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy przyjęty Uchwałą Nr IX/56/19 Rady 

Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. Okres obowiązywania 2019-2021. 

Podstawowe 

założenia 

I. Wspieranie osób bezrobotnych w aktywności na rynku pracy: 

1. Kształtowanie aktywnej postawy osób bezrobotnych na rynku pracy 

2. Umożliwienie osobom bezrobotnym nabywania doświadczenia 

zawodowego 

3. Pomoc osobom bezrobotnym w podejmowaniu zatrudnienia 
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II. Rozwój i wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy: 

1. Pomoc w podejmowaniu samozatrudnienia 

2. Wsparcie pracodawców w pozyskiwaniu pracowników 

III. Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy: 

1. Monitorowanie zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy 

2. Umożliwienie osobom bezrobotnych dostosowania posiadanych 

kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy 

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego 

IV. Współpraca z partnerami rynku pracy: 

1. Współpraca z gminami w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. Realizacja projektów partnerskich na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych 

3. Wsparcie ekonomii społecznej 

V. Podniesienie jakości usług realizowanych przez PUP w Świeciu: 

1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników PUP 

2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych 

w komunikacji z klientami i partnerami 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Realizacja usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy (poradnictwo indywidualne i grupowe, informacja 

zawodowa, testy do badania predyspozycji i kompetencji zawodowych). 

2. Organizacja miejsc stażowych umożliwiających osobom bezrobotnym 

nabywanie umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego (356 

umów o zorganizowanie stażu, 415 bezrobotnych skierowanych na staż). 

3. Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy oraz pracodawców. 

4. Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy (48 zawartych umów), 

5. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy przyznawane pracodawcom 

w ramach instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne , roboty publiczne, 

wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy) – 59 zawartych umów, 119 

bezrobotnych skierowanych na utworzone stanowiska pracy. 

6. Opracowanie i upowszechnienie sprawozdań i analiz dotyczących sytuacji 

na lokalnym rynku pracy.  

7. Realizacja badań dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności 

na lokalnym rynku pracy. Upowszechnienie wyników badań.  

8. Organizacja szkoleń umożliwiających osobom bezrobotnym nabywanie, 

podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (37 osób bezrobotnych 

ukończyło szkolenia). 
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9. Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (48 zawartych umów, 255 

osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym). 

10. Organizacja robót publicznych (14 zawartych umów, 68 utworzonych miejsc 

pracy) i prac społecznie użytecznych (8 zawartych umów, 97 utworzonych 

miejsc aktywizacji) we współpracy z gminami oraz gminnymi ośrodkami 

pomocy społecznej z terenu powiatu świeckiego. 

11. Utworzenie we współpracy z Urzędem Gminy Osie i GOPS w Osiu Mobilnego 

Centrum Aktywizacji dla gminy Osie.  

12.  Utworzenie we współpracy z Urzędem Gminy Dragacz i GOPS w Dragaczu 

Mobilnego Centrum Aktywizacji dla gminy Dragacz. 

13. Organizacja konferencji poruszającej problematykę zatrudniania osób 

z niepełnosprawnościami, w szczególności chorych psychicznie 

i upośledzonych umysłowo w ramach Partnerstwa Lokalnego (Starosta 

Świecki, PUP Świecie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Świeciu, Stowarzyszenie Wda Futbol Biznes Club, Towarzystwo Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych). 

14. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą portalu praca.gov.pl, 

platformy ePUAP oraz SEPI. 

Monitoring: corocznie sporządzane będzie sprawozdanie z realizacji Programu, które następnie 

przedstawione zostanie Radzie Powiatu Świeckiego. 

10. 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. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

W ramach Programu realizowano następujące zadania: 

1. 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 995 280,00 zł; 

• - likwidację barier architektonicznych dla 11 osób niepełnosprawnych 

w kwocie 145 238,80 zł; 
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• - likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dla 13 osób 

w kwocie 54 011,27 zł; 

• - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 

dla 666 osób w kwocie 640 028,07 zł; 

• - sport, kulturę, turystykę i rekreację dla 376 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 11 982,00 zł dla 4 organizacji pozarządowych. 

2. Realizowano Program „Aktywny Samorząd” w ramach którego 

dofinansowanie ze środków PFRON otrzymały 102 osoby niepełnosprawne 

na kwotę 363 899,42 zł (wg. stanu na 31.12.2019 r.). 

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

którego uzyskano dofinansowanie jednego projektu: „Montaż poręczy po obu 

stronach podjazdu dla osób niepełnosprawnych” dla Stowarzyszenia Edukacji 

i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” (jako organu prowadzącego 

Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi) w łącznej 

kwocie dofinansowania ze środków PFRON 2 715,00 zł. 

4. Realizowano program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019”. Wsparciem 

objęto 10 osób niepełnosprawnych (w tym: dla 5 osób legitymujących się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 5 osób 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia). 

Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi ze środków Funduszu 

Solidarnościowego w 80% i środków własnych powiatu w 20%. Kwota 

wydatkowana w ramach programu w 2019 roku to 6 000,00 zł (z czego: 

4 800,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz 2 200,00 zł to środki powiatu świeckiego). 

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Ograniczania 

Skutków Niepełnosprawności (liczba osób korzystających: 117, łączna wartość 

zadania: 43 200,00 zł). 

6. Wydanie informatorów dla osób niepełnosprawnych o ulgach i uprawnieniach 

(250 szt. za kwotę 2 700,00 zł). 

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. 

11. 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 
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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.  

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

W roku 2019 przebudowano i wyremontowano 39,50 km odcinków dróg 

powiatowych: 

• 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 14,00 km 

• 1257C Michale – Sartowice 4,2 km 

• 1277C Polskie Łąki Pruszcz 2,45 km 

• 1211C Tleń – Lniano 6,6 km 

• 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień 6,27 km 

• 1276C Tuszyny – Korytowo 2,27 km 

• 1284C Pruszcz – Gruczno 1,81 km 

• 1229C Czersk Świecki – Laskowice 0,5 km 

• 1256C Mniszek – Stare Marzy 1,4 km 

W roku 2019 wybudowano 10,1 km ciągów pieszych 

• 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin 834 mb 

• 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice 1568,5 mb 

• 1211C Tleń – Lniano 5155 mb 

• 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień 395 mb 

• 1257C Michale – Sartowice 2148 mb 

Podsumowanie inwestycji na drogach powiatowych w latach 2014-2019: 

Łączny koszt zadań - 151 501 690 zł  

Środki własne: 50 332 898 zł 

Środki zewnętrzne: 101 168 792 zł : 

• Budżet Państwa (rządowe programy drogowe): 41 027 162 zł  

• Środki z Unii Europejskiej : 27 212 478 zł 

• Dotacje od gmin: 18 105 000 zł 

• Dotacja z samorządu województwa: 11 191 803 zł 

• Fundusz Leśny: 2 400 000 zł  

• Darowizny: 500 000 zł  

• Rezerwa subwencji: 732 349 zł 

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

W marcu 2020r. sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu w latach 2014-2019. 

12. 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: 
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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. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

W 2019 roku Powiat Świecki przeznaczył na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi 194 600 zł, w tym 176 500 zł na: 

1. Na organizację imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu 

współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej 

przeznaczono 25 000 zł. -zadanie 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 

893 uczestników. 

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

Świeckiego przeznaczono 18 500 zł.- zadanie objęło 42 osoby, zostało 

zrealizowane przez następujące Stowarzyszenia:  

Uczniowski Klub Sportowy „Serock”- 12 100 zł. Podczas 10-dniowego pobytu 

uczestnicy poznali piękno polskich Tatr, kulturę i tradycje ziemi tatrzańskiej. 

Dzieci i młodzież poznały i nauczyły się zasad bezpiecznego poruszania się 

po szlakach, radzić sobie z wysiłkiem fizycznym w czasie wycieczek. Poznały 

i przekonały się do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież 

brała udział w treningach sportowych a także w warsztatach 

profilaktycznych – sport przeciw anabolikom. Dzieci uczestniczyły 

w wyprawach do Doliny Kościeliskiej, Jaworzynki, Białego i Chochołowskiej. 

Wjechały wyciągiem krzesełkowym na Butorowy Wierch i zjechały 

z Gubałówki kolejką torowo-linową. Zwiedziły jaskinie Mroźną, wzięły udział 

w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 6 400 zł. Podczas pobytu 

w Zakopanem dzieci poznały polskie góry i ich walory. Poprzez 

przeprowadzone działania edukacyjne młodzi zawodnicy z terenu powiatu 

świeckiego poprawili sprawność fizyczną, zaaklimatyzowali się w grupie. 

4. Na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej 

przeznaczono 25.000 zł.- zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo 

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 22 osoby. 

Polegało na organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych, które miały na celu 

poprawę sprawności ruchowej i przykurczonych mięśni barku i kręgosłupa 
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po leczeniu raka piersi oraz przywrócenie sprawności psychofizycznej 

utraconej w wyniku choroby. 

6. Na „Terapię dzieci ze spektrum autyzmu” 5 000 zł - zadanie zrealizowało 

stowarzyszenie Pomocy Osobom ze spektrum autyzmu „Niebieski Klucz”. 

Objętych pomocą było 10 rodzin, polegała ona przede wszystkim 

na rozpoznawaniu potrzeb dziecka, rozróżnianiu i identyfikowaniu 

podstawowych emocji, panowaniu nad nimi i wyrażaniu ich w sposób 

akceptowany społecznie, poznaniu prawidłowych wzorców komunikowania 

się. 

7. Na prowadzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości przeznaczono 

70 000 zł. Zadanie zrealizowane zostało w następujący sposób: 

prowadzenie w Inkubatorze Przedsiębiorczości działalności gospodarczej 

przez 15 podmiotów i 2 firmy w ramach "Wirtualnego Biura", prowadzenie 

wsparcia doradczego. udzielonych zostało 11 porad z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz 6 porad dla ngo, 20 konsultacji 

telefonicznych dla ngo. W ramach działań Animatora Współpracy 

utworzona została baza mailowa przedsiębiorców, ngo i przedstawicieli jst. 

Aktualnie baza obejmuje 160 przedsiębiorców, 100 ngo, 40 przedstawicieli 

jst z terenu powiatu i jest na bieżąco aktualizowana. Wzbogacono lokalny 

rynek o nowe podmioty gospodarcze - powstały 3 nowe podmioty 

w Inkubatorze i jedno wirtualne biuro. w ramach prowadzonego punktu 

Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielono 7 poręczeń 

na kwotę 112 000 zł. Spotkania informacyjne/ szkoleniowe z zakresu 

przedsiębiorczości i ngo. Spotkania w ramach realizacji Programu działaj 

Lokalnie.  

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

przyrodniczego przeznaczono 13.000 zł. - zostało realizowane przez: 

Stowarzyszenie -Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 

w Bydgoszczy – 8 000 zł. 

Społeczna Straż Rybacka poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

przebywających nad wodą przeprowadziła cykl szkoleń dla dzieci, w trakcie 

których propagowano ideę pozostawiania porządku po sobie nad wodą 

połączone z pogadanką na temat zakazu używania skuterów wodnych 

w strefach ciszy oraz w lasach, quadów i motorów crossowych. Ochrona 

gatunków rodzimych, w celu zachowania bioróżnorodności, monitoring 

rzek, jezior i strug w celu ustalenia ilości bobrowych żeremi niszczących 

brzegi i drzewostan. Brano również udział w akcjach w celu zwalczania 

kłusownictwa z Państwową Strażą Rybacką. Zakupiono przyczepę 

podłodziową oraz silnik zaburtowy w celu ułatwienia dojazdu i wodowania 

łodzi w miejscach trudnodostępnych oraz sprawnego przeprowadzania 

kontroli nad akwenami wodnymi. Ponadto realizując zadanie publiczne 

wykonano następujące czynności: 

• zmniejszono liczbę osób pozyskujących ryby niedozwolonymi 

metodami - 145 
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• kontrolowano wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia 

ropopochodnego – 1. 

• chroniono wody przed nielegalnym zrzutem ścieków – 1 

• chroniono wody poprzez strefy ciszy na akwenach wodnych –3 

• kształtowano idee ekologiczne wśród dzieci i młodzieży – 2 spotkania, 

ok 64 dzieci 

• przeprowadzono wspólne kontrole z Państwową Strażą Rybacką oraz 

Policją – 8 spotkań . 

• skontrolowano 114 wędkarzy, których 48 pouczono lub ukarano 

mandatami w ilości 14 na kwotę 1 690 zł 

• kontrolowano akweny pod względem zastawionego sprzętu 

kłusowniczego w celu zachowania bioróżnorodności - zabezpieczono 

25 wontonów, 8 żaków. 

Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy z siedzibą w Bydgoszczy – 5 000 zł. 

Celem zadania było rozszerzenie bioróżnorodności okolic pasiek członków 

koła i wskazanie postępowania pszczelarzy jak chronić pszczoły przed 

podtruwaniem i całkowitym wytruciem spowodowanym chemiczną 

ochrona roślin stosowaną przez rolników. 

Poza tym zrealizowano zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotę 

– 18 100 zł . Umowy zawarto działając w oparciu o art. 4 ust 1, pkt 6 oraz art 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty).  

1. Na zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Niewidzialna 

rehabilitacja„ przeznaczono 5.000 zł. Umowę podpisano z Polskim 

Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe w Świeciu- zadanie objęło 8 osób. 

2. Na zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Mam haka 

na czerniaka – sprawdź się po lecie” przeznaczono 6.900 zł. Umowę 

zawarto ze Stowarzyszeniem Nowe Różowe Okulary w Nowem- zadanie 

objęło 60 osób.  

3. Na zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Badam się – 

wybieram życie” przeznaczono 6.200 zł. Umowę zawarto ze 

Stowarzyszeniem Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu- zadanie 

objęło 50 osób. 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy zostało przedłożone na sesji Rady Powiatu 

Świeckiego w dniu 26.02.2020 r. 

13. 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 
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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 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

Koszty poniesione na realizację Programu w 2019 r. przez gminy powiatu 

świeckiego i Powiat Świecki przedstawiają się następująco: 

        Ochrona powietrza – 4 504 056,18 zł 

1. Modernizacja i wymiana przestarzałych źródeł ciepła: 236 147,17 zł 

2. Termomodernizacja budynków: 2 090 685,40 zł 

3. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej: 

16 631,42 zł 

4. Promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerów i środków 

transportu wykorzystujących napędy przyjazne środowisku: 0 zł. 
5. Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych: 182 863,51 zł 

6. Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem instalacji OZE: 

540 414,62 zł 

7. Wymiana oświetlenia na mniej energochłonne: 1 437 314,06 zł 

Ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa – 19 864 247,88 zł 
1. Dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenach gmin:  

15 089 360,76 zł 

2. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków:  

283 937,18 zł 

3. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia poprzez dalszy rozwój 

i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenach gmin:  

4 490 949,94 zł 

Ochrona przed hałasem i polami magnetycznymi: 60 410 159,96 zł 

1. Budowa, rozbudowa i poprawa stanu głównych szlaków komunikacyjnych 

powiatu: 8 512 009,47 zł 

2. Realizacja inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych 

zgodnie z planami inwestycyjnymi: 51 898 150,49 zł 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – 

 9 206 823,33 zł 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów 

oraz selektywnego zbierania odpadów: 7 925 531,31 zł 

2. Kontynuacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi: 10 908,38 zł 

3. Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów: 1 582,16 zł 
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4. Rekultywacja i monitoring zamkniętych składowisk odpadów:  

1 103 480,06 zł 

5. Pomoc w usuwaniu azbestu: 165 321,42 zł 

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska –2 550 970,82 zł 

1. Wsparcie działań zmierzających do budowy małych zbiorników retencyjnych 

na terenie powiatu: 8 500,00 zł 

2. Okresowa konserwacja gruntowna urządzeń przeciwpowodziowych 

i melioracji wodnych na terenie powiatu: 777 248,52 zł 

3. Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych: 1 765 222,30 zł 

Ochrona przyrody – 1 405 198,92 zł 

1. Inwentaryzacja oraz bieżąca ochrona istniejących pomników przyrody: 

8 500,00 zł 

2. Realizacja zadań z zakresu rozwoju bezpiecznej dla środowiska 

nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej zapewniającej wzrost potencjału 

turystycznego regionu: 218 723,80 zł 

3. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni: 1 177 975,12 zł 

Edukacja ekologiczna mieszkańców – 40 823,49 zł  

1. Promocja walorów przyrodniczych powiatu poprzez zamieszczanie 

informacji na stronach www, w lokalnych gazetach, na targach 

turystycznych: 2 914,00 zł 

2. Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży 

w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego: 32 676,35 zł 

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie 

z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-

edukacyjnej w tym zakresie: 1 283,14 zł 

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

minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych 

oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów naturalnych:  

3 950,00 zł 

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

2019 realizowane przez Wydział OŚ przedstawiały się następująco: 

1. przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego w dla dziewięciu 

Gminnych Spółek Wodnych i 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 80 000 zł. Wykonanie wyniosło 80 000 zł; 

2. przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego dla siedmiu 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świeckiego - łączna kwota 

dotacji 84 000,00 zł); 

3. przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego na zakup nagród 

na konkursy ekologiczne (łączna kwota dotacji 10 000,00 zł); 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2019 Strona 85 z 132 

 

4. przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 

30 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

na zakup materiałów i sprzętu; 

5. przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 

30 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

na zakup symulatorów do szkoleń medycznych; 

6. przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości  

10 393,50 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na zakup 

analizatora spalin; 

7. przekazanie pomocy finansowej (konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych) w wysokości 5 000,00 zł, dla Kujawsko – Pomorskiego 

Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy, na realizację zadania „Zdrowie pszczół 

jest najważniejsze” - zadanie technicznie przygotował Wydział SOiZK; 

8. przekazanie pomocy finansowej (konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych) w wysokości 8 000,00 zł, dla Polskiego Związku 

Wędkarskiego, Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej, na realizacje 

zadania „Aktywna ochrona wód w Powiecie Świeckim – Zwalczanie 

kłusownictwa wodnego” - zadanie technicznie przygotował Wydział SOiZK; 

9. zakup materiałów promocyjnych na Dni Krajobrazu i pomoc w realizacji 

konferencji „Miasto moje, a w nim” – łączna kwota wydatków 1 954,00 zł; 

10. sfinansowanie kampanii „Powiat Świecki – świecimy przykładem, nie 

plastikiem” – łączna kwota wydatków 29 600,00 zł ; 

11. utrzymanie zieleni miejskiej w miejscowości Świecie – 800 000,00 zł, 

12. doposażenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej  

i Gimnazjum w Serocku – 3 000,00zł; 

13. dofinansowanie zadania: „Ekologiczne źródła energii na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz” - 70 000,00zł; 

Pozostałe zadania wynikające z omawianego Programu realizowały następujące 

wydziały Starostwa Powiatowego w Świeciu: Organizacyjny, Architektury 

i Budownictwa, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg. 

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. 
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14. 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. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

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

Walking Bory Tucholskie) podczas targów turystycznych i wydarzeń 

plenerowych.  

2. Zaproszenie – w ramach promocji Kosza świeckiego - kosza smaków - 

lokalnych producentów żywności oraz rękodzieła do stworzenia wspólnych 

stoisk promocyjnych podczas wydarzeń plenerowych: Festiwalu Wisły 

w Toruniu oraz Festiwalu Smaku w Grucznie. Ponadto zorganizowano 

szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej z zakresu reklamy, 

marketingu w social media.  

W szkoleniu udział wzięło 27 gestorów branży turystycznej z całego regionu. 

Do Kosza świeckiego dodano 2 produkty, które dostały nagrodę w 2019: 

ligawka wędzona od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Pruszcz 

ser z kozieradką i czosnkiem niedźwiedzim od Państwa Adamczyk. 

3. Wsparcie inicjatywy Zielonego Targu w Tleniu, którego zadaniem jest 

promowanie lokalnych producentów żywności i rękodzieła.  

4. Podjęcie działań dotyczących dziedzictwa mennonitów w regionie: 

współfinansowanie filmu „Olędrzy w krajobrazie Dolnej Wisły”. 

5. W 2019 roku wydano nowy przewodnik po Powiecie Świeckim – powstał we 

współpracy z blogerami, którzy opracowali 10 jednodniowych wycieczek po 

naszym regionie: każda z nich zawiera opis najciekawszych miejsc Powiatu 

wraz z mapą dojazdu i oznaczeniem przy jakim szlaku (rowerowym lub 

pieszym) znajdują się atrakcje. 

6. Włączenie się (kolejny raz) bezpośrednio w przygotowanie Festiwalu Smaku 

organizacyjnie i finansowo. Pracownicy Starostwa wraz z przedstawicielami 

Powiatu Jarosławskiego, 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 

Nazwa szkoły /placówki 
Liczba uczniów Liczba oddziałów 

2018 2019 2018 2019 

I Liceum Ogólnokształcące im Floriana Ceynowy w Świeciu 302 384 12 15 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu 312 396 15 16 

1. II Liceum Ogólnokształcące 148 248 6 9 

2. Technikum Nr 2  

kształcące w zawodach technik elektryk oraz technik 

papiernictwa 

93 116 4 5 

3. Szkoła Policealna Medyczna kształcąca w zawodzie opiekun 

medyczny 
12 0 1 0 

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 kształcąca w zawodzie 

technik administracji oraz technik usług kosmetycznych 
59 32 4 2 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu(od 1 września 

2019 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych): 
930 1.199 38 48 

1. III Liceum Ogólnokształcące 80 105 4 5 

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 

526 660 22 27 

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 status młodocianych pracowników) oraz klasy 

wielozawodowe dla młodocianych pracowników 

324 434 12 16 

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: 226 189 22 +4 22 +5 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II 134 112 15 16 

2. Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II 31 0 4 0 

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 

18 24 1 2 

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana 

Pawła II 
18 25 2 4 
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5. Przedszkole Specjalne nr 10 „Leśna Polana” 25 28 4 5 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 199 294 9 12 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 17 54 1 3 

2. Technikum, kształcące w zawodach technik informatyk 

oraz technik logistyk 
113 146 4 5 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej - klasy wielozawodowe dla 

młodocianych pracowników 

69 94 4 4 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich 

Olimpijczyków w Warlubiu: 
127 129 15+1 14+2 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 77 80 9 9 

2. Specjalna Branżowa Szkoła i Stopnia z oddziałami 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej – klasy wielozawodowe dla 

młodocianych pracowników 

9 14 1 1 

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 26 27 4 4 

4. Gimnazjum Specjalne Nr 2 7 0 1 0 

5. Przedszkole Specjalne Nr 2 „Promyczek” 8 8 1 2 

Razem 2 096 2 591 

115 

w tym 5 

przedszkol

nych 

134 

w tym 7 

przedszkol

nych 
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Zdawalność egzaminów 

Szkoła 
Liczba absolwentów 

Liczba 

abiturientów 

Liczba osób 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

maturalnego 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu 

66 108 65 108 64 106 98,5 % 98,1 % 

II Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu 

81 35 79 35 76 33 96,2 % 94,3 % 

III Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu 

19 9 16 2 10 1 62,5 % 50,0 % 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Nowem 

25 
Nie było 

absolwentów 
25 x 16 x 64,0 % x 

Technikum 
w Świeciu (ZSP) 

104 108 88 88 77 72 87,5 % 81,8 % 

Technikum nr 2 
w Świeciu (ZSOiP) 

21 23 21 16 14 13 66,7 % 81,3 % 

Technikum 
w Nowem 

28 24 21 13 18 10 85,7 77,0 % 

Razem 344 307 315 262 275 235 87,3 % 89,7 % 
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Szkoła 
Liczba kwalifikacji Liczba zdających 

Liczba osób które 

zdały egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

zawodowego 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ZSP w Nowem 5 6 58 78 51 69 88,0 % 88,5 % 

ZSP w Świeciu 49 32 482 445 346 329 71,8 % 74,0 % 

ZSOiP w Świeciu 14 7 133 87 108 77 81,2 88,5 % 

ZSS w Świeciu 2 1 3 3 2 2 66,7 % 66,7 % 

SOSW w Warlubiu 2 2 2 2 1 2 50,0 % 100 % 

Ogółem 72 48 678 615 508 479 74,9 % 77,9 % 
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Zatrudnienie nauczycieli 

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki w 2019 r. zatrudnionych było 

393 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty, stanowiło to liczbę 299,14 etatu. 

Stopień awansu zawodowego 

Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

Liczba zatrudnionych 

nauczycieli w przeliczeniu 

na etaty 

2018 2019 2018 2019 

Bez stopnia 17 17 6,42 9,4 

Stażysta  9 21 5,3 9,62 

Kontraktowy 49 46 43,52 36,06 

Mianowany 63 67 53,71 52,19 

Dyplomowany 208 242 178,92 191,87 

Ogółem 346 393 287,87 299,14 

 

 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2019 Strona 92 z 132 

 

 

Szkoły niepubliczne : 

1. Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu: 

• Technikum Informatyki „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. 

• Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła”. 

4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła”. 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Apis” w Świeciu: 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „APIS”; 

• Policealna Szkoła Zawodowa „APIS”; 

• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „APIS”; 

• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „APIS”. 

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 2018 2019 

Młodzież – szkoły zawodowe 58 68 

Młodzież – szkoły ogólnokształcące 80 97 

Dorośli – szkoły zawodowe 501 451 

Dorośli – szkoły ogólnokształcące 489 417 

Ogółem 1 128 1 033 
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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) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w roku 2018, w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki – przedstawiona na VI 

Sesji Rady Powiatu Świeckiego 27 lutego 2019 r.; 

2) Organizacja pracy szkół na rok szkolny 2019/2020. Sytuacja i przyjęte rozwiązania w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z reformą edukacji. Przygotowania szkół do egzaminu maturalnego 

i zawodowego - przedstawiona na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, kwiecień 2019 r.; 

3) Koszty inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Świecki - przedstawiona na Komisji Polityki Finansowej, kwiecień 2019 r.; 

4) Informacja na temat realizacji zaleceń o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Świecki - przedstawiona na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Polityki Prorodzinnej, maj 2019 r.; 

5) Informacja wstępna o wynikach egzaminu maturalnego - przedstawiona na Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki, sierpień 2019 r.; 

6) Analiza poniesionych kosztów związanych z remontami placówek oświatowych w okresie 

wakacyjnym przedstawiona na Komisji Polityki Finansowej, październik 2019 r.; 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - przedstawiona podczas 

XIV sesji Rady Powiatu, 30.10.2019 r 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu. 

17,75 etatu pracowników pedagogicznych. 

Dla potrzeb prac zespołów orzekających działających w placówce zatrudnionych jest też dwóch lekarzy 

(pediatra i psychiatra). Kadrę pedagogiczną poradni stanowią logopedzi, psychologowie, pedagodzy, 

doradca zawodowy, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant. 

W kwietniu 2019r. została oddana do użytku przebudowana klatka schodowa – przestronna z platformą 

dla niepełnosprawnych, która umożliwia dostanie się na i piętro poradni. Wyremontowane są też łazienki 

na I piętrze i dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Wymienione zostały drzwi do gabinetów 

na dźwiękoszczelne. 

Poradnia zakresem działania obejmuje dzieci nie objęte opieką przedszkolną oraz obowiązkiem szkolnym 

lub obowiązkiem nauki, zamieszkałe na terenie powiatu świeckiego oraz uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu 

świeckiego (68 placówek oświatowo – wychowawczych). 

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. 

Wydane orzeczenia i opinie 

Orzeczenia Opinie 

2018 2019 2018 2019 

362 389 821 854 

Poradnia organizuje także terapie grupowe oraz terapie indywidualne, w tym w szczególności: 

psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji sensorycznej i rehabilitacji, Biofeedback, terapię 

słuchową Johansena. 

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 2019 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.  

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalni i czytelni. 
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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 2019 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu brała udział w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”. Realizacja projektu 

„Czytam i więcej wiem. II edycja”, który zakłada promocję czytelnictwa oraz tradycji, kultury i historii Polski 

wśród mieszkańców Powiatu Świeckiego. Koszt projektu ogółem 5.115,00 zł, wysokość pozyskanej dotacji 

3.600,00 zł., wysokość wkładu własnego finansowego i niefinansowego 1.515,00 zł. 

Ponadto Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3.503,00 zł. 

na realizację zadania przewidziano łącznie 8 803,00 zł.  

Biblioteka pozyskała również środki pieniężne na organizację konkursów i konferencji, organizowanych 

przez Bibliotekę w wysokości 1 300,00 zł 

W 2019r. zorganizowano 85 imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których wzięło udział 

2.192 uczestników. 

Imprezy kulturalne i edukacyjne 

Liczba imprez Liczba uczestników 

2018 2019 2018 2019 

116 85 4 434 2 192 

Informacja o funkcjonowaniu Powiatowej Biblioteki Publicznej została przedstawiona podczas XIV sesji 

Rady Powiatu w dniu 30.10.2019 r.  

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 spółki Nowy Szpital w Świeciu. 

Nowy Szpital Spółka z o.o. prowadzi działalność na obszarze Powiatu Świeckiego. Szpital udziela 

świadczeń medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Wchodzi również w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego dysponując jednym 

Zespołem Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistyczna z lekarzem) oraz czterema typu P 

(podstawowa z ratownikiem ) . Szpital dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym, Szpitalnym 

Oddziałem Ratunkowym oraz specjalistycznymi oddziałami szpitalnymi. W strukturach szpitala znajduje 

się dodatkowo Stacja Dializ, która zapewnia całodobowy dostęp do oddziału nefrologii. Oddziaływanie 

Nowego Szpitala w Świeciu ma charakter ponadlokalny. 

Kontrakt (w zł) 
2018 2019 (zmiana)  

60 145 707,24 63 761 517,04 (+ 3 615 809,80) 
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W 2019 roku Nowy Szpital podpisał umowę na projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej 

obiektów Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu”, czyli na termomodernizację szpitala. Dwa szpitalne 

budynki, budynek główny szpitala oraz oddalony od niego budynek, gdzie mieszczą się oddziały: płucny, 

zakaźny i paliatywny zostaną ocieplone i zmodernizowane. Zadanie te przesunięto do realizacji na rok 

2020. 

Profilaktyka: 

Powiat Świecki w roku 2019 realizował 1 program profilaktyczny – Program zapobiegania upadkom dla 

Seniorów.  

Program realizowany był w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia. Miał na celu poprawę kondycji 

i koordynacji ruchowej osób starszych, a w efekcie zmniejszenie narażenia na urazy i złamania. Rekrutacja 

odbywała się w miesiącach lipiec i sierpień. Promocja programu realizowana była poprzez stronę 

powiatu, ogłoszenia prasowe w dwóch tytułach prasy lokalnej, plakaty wywieszone w przychodniach 

zdrowia oraz w urzędach gmin, a także poprzez kontakt z pracownikami socjalnymi. w Programie wzięło 

udział 100 osób z terenu całego powiatu. Zajęcia z trenerami odbywały się od września do listopada 2019 

roku – 2 i 3 razy w tygodniu (30 godzin zajęć dla każdej z grup). Liczebność grup wynosiła od 15 do 18 

osób. 

Zajęcia odbywały się w Świeciu (2 grupy), w Pruszczu, Laskowicach, Warlubiu i Nowem. 

Każdy senior przed rozpoczęciem programu jak i po jego zakończeniu został przebadany przez lekarza 

medycyny sportowej, fizjoterapeutę i psychologa w kierunku stwierdzenia poprawy elastyczności układu 

kostno-mięśniowego oraz ogólnego dobrostanu. 

Trenerzy, przed rozpoczęciem zajęć, zostali przeszkoleni do prowadzenia ćwiczeń z seniorami. Wartość 

programu 25.126.24 zł 

Ponadto Powiat Świecki realizuje Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Świeckiego na lata 

2017- 2022. 

Dodatkowo stale prowadzone są działania promujące zdrowie, zdrowy styl życia oraz wspierające osoby 

niepełnosprawne i seniorów. w 2019 roku Powiat prowadził następujące działania: 

1. Kampania promująca bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, współorganizacji akcji 

„Bezpieczne przejście” - akcja organizowana we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Świeciu 

mająca na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejść. 

2. Kampania promująca postawy pro zdrowotne i zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu 

Świeckiego "Dbaj o swoje zdrowie" - nagranie i opracowanie materiału filmowego dotyczącego 

działań podejmowanych przez Powiat Świecki w ramach promocji zdrowia w 2019 roku;  

• wykonanie nadruku z logiem Powiatu Świeckiego, oraz hasłem promującym zdrowie na 8 

koszulkach polo (4 niebieskie, 4 różowe); 
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• wykonanie nadruku z logiem Powiatu Świeckiego, oraz hasłem promującym zdrowie na 150 

parasolach; 

• wykonanie nadruku z logiem Powiatu Świeckiego, oraz hasłem promującym zdrowie 

na 238 dozownikach na leki. 

3. Konferencja „Bezpieczny senior” zorganizowana razem z: Świeckim Stowarzyszeniem 

Motocyklistów Wataha, Gminą Świecie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Świeciu, 

Powiatową Komendą Policji w Świeciu, Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Świeciu, Ochotniczą 

Strażą Pożarną w Przechowie i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu. 

Tematyka konferencji: korzyści uczestnictwa w programie przeciw upadkom seniorów, 

przeciwdziałanie próbom wyłudzeń i zabezpieczenia przed kradzieżami (Policja), bezpieczeństwo 

prawne seniorów (Rzecznik Praw Konsumenta), pierwszej pomocy w zawale i udarze (PSP), usług dla 

seniorów oferowanych przez pomoc społeczną (MGOPS), udogodnienia wynikające z założenia 

konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2019 roku 

w Starostwie Powiatowym w Świeciu. 

4. Konferencja szkoleniowa "Zintegrowane działania instytucji w walce z demoralizacją i uzależnieniami 

młodzieży" - konferencja została zorganizowana we współpracy z Powiatową Komendą Policji 

w Świeciu dla pedagogów szkolnych, przedstawicieli samorządów, oświaty, opieki społecznej, straży 

miejskiej, straży pożarnej, leśnej oraz kuratorzy Powiatu Świeckiego. Odbyła się w dniach 15-17 maja 

2019 r. w Jastrzębiu. 

5. Prelekcja na temat profilaktyki onkologicznej i alergologicznej "O zdrowiu przy kawie" - spotkanie 

odbyło się 15 marca 2019 roku. Zostało przeprowadzone przez lekarzy specjalistów. Wzięło w nim 

udział około 80 mieszkańców powiatu. 

6. Promocja postaw pro zdrowotnych i zdrowego stylu życia "Trzymaj formę" - badania wad postawy 

u dzieci - Festyn został zorganizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową w Serocku. Podczas 

jego trwania zostały przeprowadzone badania wad postawy dzieci. Odbył się w dniu 9 czerwca 2019 

roku. 

7. Współorganizacja spotkania „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” – organizatorami akcji 

byli: Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partner 

strategiczny: Policja. Uczestnikami spotkania było 100 seniorów z Klubu Seniora „Wrzos”. Spotkanie 

odbyło się 26 czerwca 2019 roku. 

8. Współorganizacja konferencji „Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej” 

- Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 

10 października 2019 roku. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Świeciu i Powiatowy Urząd 

Pracy w Świeciu. Partnerami wydarzenia: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Świeciu, Partnerski Klub Biznesu WDA Futbol Business Club w Świeciu oraz Towarzystwo 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu. Zrealizowano ją w oparciu o założenia Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Świeckim raz Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Tematyka 

konferencji: osoby dotknięte chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym na rynku pracy; 
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zatrudnienie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz niepełnosprawnych intelektualnie. 

Problemy, dyskryminacja i funkcjonujące stereotypy; czy choroby psychiczne i stosowana 

farmakoterapia są przeciwwskazaniem do wykonywania pracy?; działania w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia i wnioski wynikające z działalności 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie; integracja osób z doświadczeniem choroby 

psychicznej i upośledzonych umysłowo w środowisku pracy; uprawnienia i obowiązki pracodawców 

wobec osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 

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, 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 2019 roku: 

1. Dofinansowało 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 995.280,00 zł; likwidację barier 

architektonicznych dla 11 osób niepełnosprawnych w kwocie 145.238,80 zł; likwidację barier 

technicznych i w komunikowaniu się dla 13 osób w kwocie 54.011,27 zł; przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 666 osób w kwocie 640.028,07 zł; sport, kulturę, 

turystykę i rekreację dla 376 osób niepełnosprawnych na kwotę 11.982,00 zł dla 4 organizacji 

pozarządowych. 

2. Realizowało Program „Aktywny Samorząd” w ramach którego dofinansowanie ze środków PFRON 

otrzymały 102 osoby niepełnosprawne na kwotę 363.899,42 zł (wg. stanu na 31.12.2019r.). 

3. Realizowało Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w ramach którego uzyskano 

dofinansowanie jednego projektu: „Montaż poręczy po obu stronach podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych” dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” (jako 

organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi) w łącznej 

kwocie dofinansowania ze środków PFRON 2.715,00 zł. 

4. Realizowało program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019”. Wsparciem objęto 10 osób 

niepełnosprawnych (w tym: dla 5 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności oraz dla 5 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 

roku życia). Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego 

w 80% i środków własnych powiatu w 20%. Kwota wydatkowana w ramach programu w 2019 roku to 

6.000,00 zł (z czego: 4.800,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz 2.200,00 zł to środki powiatu świeckiego). 

5. W dniu 19 grudnia 2019 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem 

Świeckim umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 

2019-2020. 
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6. Objęło wsparciem 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 173 dzieci, wypłacono łącznie 

1 671 świadczeń na kwotę 1 401 197,90 zł.  

7. Wypłacono środki pochodzące z dotacji na realizację dodatku wychowawczego – 1 391 dodatków 

na kwotę 676 863 zł oraz środki pochodzące z dotacji na realizację programu ,,Dobry start” – 

110 świadczeń na kwotę 33 000 zł. 

8. Pozyskano środki finansowe na dofinansowanie etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w wys. 19 667,00 zł. 

9. Realizowało 31 programów usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub 

pozostających w pieczy zastępczej, przyznało pomoc na usamodzielnienie 9 osobom, udzieliło 

wsparcia w zakresie uzyskania mieszkania 6 osobom. 

10. Realizowało projekt „Rodzina w Centrum 2” z których skorzystało łącznie 173 osoby a wartość 

projektu wyniosła 170 669,96 zł (środki UE). 

Na terenie powiatu funkcjonują 4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i 3 Domy Pomocy Społecznej: 

Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 

Placówka 
Liczba miejsc 

2018 2019 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 

w Bąkowie 

POW Nr 1 30 30 

POW Nr 2 8 8 

POW nr 3 10 10 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie 20 20 

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej 
Liczba miejsc 

2018 2019 

dla osób przewlekle psychicznie chorych w Gołuszycach  140 140 

dla osób przewlekle somatycznie chorych w Świeciu 40 40 

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu 

49  

w tym 2 miejsca dla 

Powiatu 

Świeckiego 

49  

w tym 1 miejsce dla 

Powiatu 
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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.  

Działalność Ośrodka 

Interwencji 

Kryzysowej 

Udzielenie schronienia 

rodzinom 
Udzielone porady 

Ilość osób 

otrzymujących wsparcie 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

3 8 367 533 161 200 

Działania podejmowane w ramach wsparcia rodziny i dzieci z niepełnosprawnością przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu 

1. Prowadzenie przesiewowych badań słuchu u dzieci oraz logopedycznych.  

2. Współpraca z placówkami oświatowymi z powiatu świeckiego. na terenie placówek oświatowych 

prowadzone są zajęcia dla dzieci i rodziców, warsztaty diagnostyczno-terapeutyczne i specjalistyczne 

zwiększające kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, 

konsultacje specjalistyczne. Pracownicy Poradni biorą udział w pracach szkolnych zespołów 

wychowawczych, zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołów do spraw 

interwencji kryzysowych. Poradnia realizuje powyższe działania w zakresie szeroko rozumianej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Prowadzenie sieci wsparcia pracy pedagogów i psychologów szkolnych – specjaliści Poradni 

organizują dla nich spotkania i szkolenia. w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele z powiatu 

świeckiego mogli uczestniczyć w zorganizowanej przez poradnię Konferencji „Dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rola nauczyciela 

wspomagającego”. Podobne szkolenie PPP w Świeciu zorganizowała wspólnie z KPCEN 

z Bydgoszczy dla nauczycieli z województwa.  

4. Podejmowane przez Poradnię działania, wyszły daleko poza samo przeprowadzanie diagnozy 

i terapii niepowodzeń szkolnych uczniów. Obecnie pracownicy poradni świadczą pomoc dzieciom od 

urodzenia do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych. Zajmują się szeroko rozumianą 

diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń poznawczych. Do 

poradni zgłaszają się zarówno dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym 

i niedostosowana społecznie jak i młode osoby bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego 

np. na oddziałach psychiatrycznych (po próbach samobójczych, z depresją, z zaburzeniami 

psychotycznymi i in.). Klientami poradni są też osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży 

oraz nauczyciele i specjaliści z przedszkoli i szkół powiatu świeckiego), które z racji pełnionych 

różnych ról społecznych potrzebują wsparcia.  

Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została przedstawiona podczas XIV 

sesji Rady Powiatu w dniu 30.10.2019 r. 
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4. Transport zbiorowy i zarządzanie drogami publicznymi 

Transport zbiorowy 

Z dniem 1 października 2019 roku zaczął funkcjonować na terenie Powiatu Świeckiego Publiczny 

Transport Zbiorowy. Działania Powiatu w tym kierunku zainicjowała ustawa o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który ma przeciwdziałać wykluczeniu 

komunikacyjnemu. 

Powiat uruchomił połączenie na linii Świecie -– Serock – Świecie (linia o długości 72 km, 4 kursy dziennie 

w dni robocze), które skomunikowało mieszkańców Gminy Pruszcz z siedzibą Powiatu Świeckiego.  

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2019r. linia obsłużyła 1 186 pasażerów, co oznacza, że średnio 

dziennie jeździło 19 pasażerów. 

Łączny koszt związany z uruchomieniem linii wyniósł 37 356,66 zł, z czego: 

- koszt usługi transportowej wyniósł – 33 747,84 zł, 

- pozostałe koszty związane z uruchomieniem przewozów (oznakowanie, rozkłady jazdy) wyniosły 

3 608,82 zł. 

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Powiat pozyskał 

dopłatę do wozokilometrów w kwocie 8 928 zł, z przychodów ze sprzedaży biletów oraz rekompensaty 

od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów uzyskano kwotę 5 496 zł - czyli koszt uruchomienia linii dla Powiatu wyniósł 

22 932,66 zł. 
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Mapa poglądowa – przebieg linii 

 
Legenda: 

linia komunikacyjna Świecie - Wielki Konopat - Gruczno (Górne) - Parlin – Różanna – Gołuszyce – Pruszcz - Łowin - Łowinek - Serock 

nr dróg publicznych 
 

1049C 

1266C 

1277C 

1282C 

W 245 

S 5 

1286C 

1286C 
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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 km 

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 2019 wydano: 5 380 697,33 zł. 
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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 

2018 2019 

Powiat Województwo Kraj Powiat Województwo Kraj 

7,6 % 8,8% 5,8 % 6,9 % 7,8 % 5,2% 

Pod względem najniższej stopy bezrobocia - powiat zajmował drugie miejsce w województwie wśród 

powiatów ziemskich (za powiatem bydgoskim). 

Bezrobotni w liczbach 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowało 

się 4293 osób bezrobotnych (o 9% mniej niż w roku poprzednim), w tym 2301 kobiet. Wśród 

bezrobotnych było 697 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, 400 dotychczas niepracujących, 86 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.  

W roku 2019 z ewidencji wyłączono 4483 osób (o 11,4% mniej niż w roku 2018), z czego największą grupę 

stanowiły osoby podejmujące zatrudnienie – 2271 (50,6% ogółu). Większość bezrobotnych podjęła pracę 

niesubsydiowaną (2019 osób , co stanowiło 45% wyłączeń z ewidencji). 884 (19,7%) osób utraciło status 

bezrobotnego z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia, 161 (3,6%) osób 

z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy. 254 (5,7%) osób zarejestrowanych złożyło dobrowolną rezygnacje ze statusu bezrobotnego. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowane 

pozostawały 2402 osoby bezrobotne. 

 2018 2019 (zmiana) 

Bezrobotni zarejestrowani 
w tym: 

2592 2402 (-7,3 %) 

Bezrobotne kobiety 1671 1526 (-8,7 %) 

Bezrobotni zamieszkali na wsi 1843 1740 (-5,6 %) 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 1015 966 (-4,8 %) 

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 449 386 (-14,0 %) 

Bezrobotni bez wykształcenia średniego 1714 1549 (-9,6 %) 

Bezrobotne kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu 
dziecka 

669 594 (-11,2 %) 

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 
nauki 

113 98 (-13,3) 
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Wybrane grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

7. Obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Bezpieczeństwo na terenie powiatu w roku 2019 zostało ocenione na poziomie dobrym. Źródłem 

informacji jest roczne sprawozdanie – „Kompleksowa informacja z zakresu stanu bezpieczeństwa 

i porządku na terenie Powiatu Świeckiego” przedstawiane na sesji Rady Powiatu Świeckiego. 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 2019 roku: 

1. Na bieżąco umieszczano na stronie WWW powiatu świeckiego komunikaty i ostrzeżenia 

meteorologiczne, a także wysyłano do gmin, inspekcji, służb i straży. 

2. W ramach przeprowadzonych szkoleń doskonalono procedury Zarządzania Kryzysowego oraz 

obrony cywilnej. 

3. Na bieżąco zwoływano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnych 

Zespołów Zarządzania Kryzysowego na administrowanym terenie. 

4. Prowadzono stałą współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i GZZK w zwalczaniu 

kryzysów, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

5. Prowadzono stałą współpracę z podmiotami tworzącymi Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 

6. Prowadzono nadzór nad pracą urządzeń radiowych pracujących w sieci zarządzania, koordynacji 

ratownictwa oraz ostrzegania i alarmowania poprzez sprawdzanie łączności. 

7. Zorganizowano i przeprowadzono eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. 

8. Pracownicy merytoryczni Starostwa uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewodę. 

 2018 2019 (zmiana) 

Bezrobotni do 30 roku życia 751 693 (-7,7 %) 

Bezrobotni do 25 roku życia 407 372 (-8,6 %) 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 666 621 (-6,8 %) 

Długotrwale bezrobotni 1336 1210 (-9,4 %) 

Niepełnosprawni bezrobotni 224 177 (-21,0 %) 

 2018 2019 (zmiana) 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

zgłoszone do PUP 
4216 2595 (-38,4 %) 

Subsydiowane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej zgłoszone do PUP 
1125 829 (-26,3 %) 
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9. Przeprowadzono ćwiczenie dla pracowników Starostwa i urzędów gmin w zakresie pracy stałego 

dyżuru i akcji kurierskiej (w ramach ćwiczenia KOBRA-19). 

10. Przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Świeciu zorganizowano manewry ratownicze dla 

jednostek KSRG i podmiotów współpracujących z terenu powiatu. 

11. Prowadzono stałe obserwacje stanów wody na wodowskazie w Chełmnie i Grudziądzu. 

12. Prowadzono stałą współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

w Bydgoszczy i Nadzorami Wodnymi z terenu powiatu oraz gminami powodziowymi. 

13. Utrzymywano stałą współpracę na linii Rejon Energetyczny ENEA – Starostwo Powiatowe w Świeciu 

– Ośrodek Wentylacji Domowej Medycyna Specjalistyczna w Bydgoszczy, polegającą 

na przekazywaniu aktualnych informacji nt. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. 

14. Prowadzono stałe przekazywanie raportów dobowych przez PCZK w Świeciu za pomocą Centralnej 

Aplikacji Raportującej - systemu raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji odpowiedzialnych 

za zarządzanie kryzysowe na terenie Polski. 

15. Uruchomiono system powiadamiania lokalnego w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania 

o Zagrożeniach dla mieszkańców powiatu. w ramach systemu funkcjonuje bezpłatna aplikacja 

dostępna dla wszystkich mieszkańców, a także aplikacja dla zamkniętej grupy odbiorców 

(Burmistrzów, Wójtów, pracowników merytorycznych). Nadawane komunikaty dotyczą ostrzeżeń 

o zagrożeniach, promocji powiatu, transportu publicznego, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

16. Przedmiotem posiedzeń Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego były m. in.:  

1) sprawy związane z trudną sytuacją epizootyczną i gospodarczą dotyczącą rozprzestrzeniania się 

afrykańskiego pomoru świń, a także działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby, 

2) omówienie i analiza działań ratowniczych podczas licznych i rozległych pożarów na obszarze 

Nadleśnictwa Dąbrowa, 

3) przygotowanie do okresu letniego, a w szczególności wypoczynek dzieci i młodzieży w formie 

obozu, 

4) aktualna sytuacja hydrologiczna na Wdzie i Wiśle. 

Przy Staroście Świeckim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. w roku 2019 Komisja realizowała 

zadania zgodne z jej kompetencjami. Jej wsparcie dla Starosty Świeckiego miało charakter opiniodawczy 

i dotyczyło w szczególności oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

na terenie powiatu.  

Na posiedzeniach omawiano następujące tematy: 

1. Omówienie informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

świeckiego.  

2. Analiza działań ratowniczych podczas pożarów w gminie Jeżewo. 
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3. Przygotowanie do okresu letniego – wypoczynek dzieci i młodzieży w formie obozu. 

4. Omówienie aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzece Wdzie i Wiśle. 

5. Udział członków Komisji w ćwiczeniach aplikacyjnych i zgrywających służb, straży i inspekcji oraz 

w powiatowym ćwiczeniu obronnym „KOBRA 19”. 

6. Ocena współpracy służb, straży i inspekcji powiatowych podczas ćwiczeń i działań ratowniczych. 

7. Informacja o podjętych działaniach w związku z ASF.  

8. Zimowe utrzymanie dróg – na sieci dróg powiatowych.  

9. Analiza wniosków Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie działań edukacyjno-

profilaktycznych organizowanych w 2020 roku. 

10. Opiniowanie Budżetu Powiatu Świeckiego w zakresie bezpieczeństwa na 2020 rok. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowano lub współfinansowano działalność profilaktyczną 
i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 212.900 zł. 

1. W ramach wsparcia działalności Komendy Powiatowej Policji przekazano 59 900 zł. w tym 43 000 zł 

na zakup furgonu oznakowanego, 10 900 zł na zakup analizatora spalin i 6 000 zł na działania 

profilaktyczne realizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji. 

2. W ramach wsparcia działalności Komendy Powiatowej PSP przekazano 69 000 zł. w tym 30 000 zł 

na zakup zestawu symulatorów do szkoleń medycznych (fantom), 30 000 zł na zakup sorbentu do 

likwidacji substancji ropopochodnych i 9 000 zł na organizację Manewrów Ratowniczych 2019. 

3. W ramach wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano 84 000,-zł w tym 20 000 zł dla OSP 

Bukowiec na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 29 000 zł dla OSP Błądzim 

na zakup DRONA MATRICE 210 DJI, 5 000 zł dla OSP Parlin na zakup samochodu specjalnego 

pożarniczego, 2 500 zł dla OSP Pruszcz na zakup 6 hełmów strażackich, 20 000 zł dla OSP Zalesie 

Królewskie – zakup samochodu specjalnego pożarniczego, 2 500 zł dla OSP Osie na zakup węży 

tłocznych i 5 000 zł dla OSP Wiąg na zakup agregatu prądotwórczego.  

Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przedstawione na sesji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 

29 stycznia 2020 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.  

W ostatnim okresie coraz bardziej powszechną formą kontaktu konsumenta z biurem rzecznika jest 

kontakt w formie poczty elektronicznej i telefonicznej . Szczególnie starsze osoby korzystają z kontaktu 

telefonicznego, aczkolwiek nadal chętnie przychodzą, wierząc , że osobisty kontakt wpłynie 
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na pozytywne załatwienie ich problemu. na sposób załatwienia problemu konsumenckiego nie ma 

wpływu forma kontaktu, aczkolwiek czasami osobisty kontakt pozwala na szybsze wyjaśnienie istoty 

problemu. 

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. 

W 2019 roku rzecznik konsumentów realizował edukację konsumencką poprzez szkolenie uczniów szkół 

podstawowych z powiatu świeckiego. Edukacja najmłodszych, którzy wbrew pozorom stanowią sporą 

grupę konsumencką ( w drobnych bieżących sprawach życia codziennego), pozwala na wykształcenie 

świadomości o prawach konsumenckich, która wraz z wiekiem będzie ewoluowała w pełną 

i odpowiedzialną postawę konsumencką.  

Najczęściej konsumenci zwracają się o pomoc w zakresie: 

▪ reklamacji zakupionego towaru, w tym : sprzedaży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, urządzeń 

gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu ADG. 

▪ usług motoryzacyjnych,  

▪ usług telekomunikacyjnych,  

▪ usług finansowych 

▪ usług sektora energetycznego i wodnego. 

Liczba osób, która 

skorzystała z porad 

2018 2019 (zmiana) 

640 637 (-3) 

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 2019 r. rzecznik zwrócił uwagę na wzrost spraw w dziale dotyczącym mebli, artykułów wyposażenia 

wnętrz oraz urządzeń gospodarstwa domowego, co może świadczyć o niskiej jakości produktów, 

aczkolwiek również o braku odpowiedzialności za jakość. 

W roku 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców w 65 sprawach 

dotyczących ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznik podkreśla, że nie posiada uprawnień 

władczych, a jego wystąpienia mają charakter mediacyjny, w większości kończący się pozytywnym 

załatwieniem problemu konsumenckiego. 

9. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

W 2019 roku na terenie powiatu świeckiego świadczono nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie. Poradnictwo prowadzone jest w 4 punktach, w jedenastu lokalizacjach – 

w każdej z gmin. Powiat, na realizację zadania, dysponował kwotą 264.000,00 zł. 

Dwa punkty NPP (nieodpłatnej pomocy prawnej) powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej 

– Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu (wybranemu na podstawie konkursu ofert). w dwóch 
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lokalizacjach prowadzone było poradnictwo obywatelskie (NPO). Pozostałe dwa prowadzone były we 

współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy i Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy. NPP 

udzielało 5 adwokatów, 8 radców prawnych i jedna osoba legitymująca się wykształceniem wyższym 

prawniczym. Jeden z radców prawnych posiadał uprawnienia doradcy obywatelskiego. 

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono istotne zmiany w funkcjonowaniu punktów porad prawnych: 

1. najistotniejszą zmianą było umożliwienie korzystania z pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 

2. drugą istotną zmianą było wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób 

borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. 

Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach 

lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, 

w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów 

odbywało się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec, 

3. trzecią zmianą było wprowadzenie obowiązkowej rejestracji przed wizytą u prawnika. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1307 mieszkańców powiatu, a z nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 145. Najczęściej porad udzielano osobom w wieku 35 – 55 lat. Częściej z porad korzystają 

kobiety.  

 2018 2019 (zmiana) 

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 1028 1307 (+279) 

Dziedziny prawa, w których zostało udzielonych najwięcej porad to: prawo cywilne (w zakresie 

uprawnień do dziedziczenia) i prawo rodzinne (w zakresie sposobów rozwiązania małżeństwa 

i alimentów). w zakresie NPO porady dotyczyły trudności ze spłatą długów i egzekucji komorniczej. 

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. 
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Szczegółowe zestawienie danych zawiera poniższa tabela: 

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna 
pomoc prawna 

Liczba osób, którym udzielono porad w punktach 
prowadzonych przez 

adwokatów lub 
radców prawnych organizacje pozarządowe 

pomoc 
prawna 

pomoc 
prawna 

poradnictwo 
obywatelskie 

1.  prawo rodzinne  156 124 29 

2.  prawo pracy  55 25 5 

3.  
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej  

2 0 0 

4.  prawo cywilne  383 297 66 

5.  
prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do 
opieki zdrowotnej  

67 38 17 

6.  
prawo administracyjne z wyjątkiem prawa 
podatkowego  

41 25 0 

7.  prawo podatkowe  9 11 0 

8.  prawo karne  48 29 6 

9.  inne  14 11 0 

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 2019 roku dofinansowano 50 zadań: 

 Ilość zadań Wartość zadań (w zł) 

2018 2019 2018 2019 

Zadania kulturalne 32 28 41 688,50 47 834,07 

Zadania sportowe 21 22 24 250,79  27 040,34 

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, Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu lub Bieg Rycerski.  

• mniejszych inicjatyw, czyli takich, których zasięg był minimum powiatowy - konkursy szkolne 

(10 wydarzeń), wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia działające na terenie powiatu 

(14 wydarzeń), przez kluby sportowe (4 wydarzenia) oraz ośrodki kultury (6 wydarzeń). 

Ponadto Powiat wsparł pasjonatów, którzy dzięki swojej pasji promowali Powiat Świecki nawet poza 

granicami Polski: organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, start Dominika Rubaja 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcabach stupolowych; start Tomasza Wołoszuka w World 

Tour w Doha - Puchar Świata w siatkówce plażowej; start Michała Kulpy w 10. Mistrzostwach Europy 

osób niedosłyszących i głuchych w Lekkoatletyce; start Dagny Schmidt w Mistrzostwach Polski 

w wyciskaniu leżąc.  
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Ponadto dofinansowano udział harcerzy z terenu Powiatu Świeckiego w światowym zjeździe Scout 

Jambore odbywającym się w Stanach Zjednoczonych.  

Powiat Świecki wsparł organizację obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowanych 

w Gródku.  

W styczniu 2019 roku Powiat Świecki zorganizował szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej 

z zakresu reklamy, marketingu w social media. W szkoleniu udział wzięło 27 gestorów branży 

turystycznej z całego regionu.  

W 2019 roku wydano nowy przewodnik po Powiecie Świeckim – powstał we współpracy z blogerami, 

którzy opracowali 10 jednodniowych wycieczek po naszym regionie.  

Ze środków przeznaczonych na zadania związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego sfinansowano 

powstanie filmu „Olędrzy w krajobrazie Dolnej Wisły”. 

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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VI. Efektywność pozyskiwania przez Powiat Świecki środków 
z funduszy unijnych i krajowych w roku 2019 
Zewnętrznymi źródłami finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Świecki w 2019 roku 

były środki z funduszy unijnych i krajowych pochodzące z: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

2. Funduszu Dróg Samorządowych; 

3. Dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na drogi wojewódzkie przyjęte przez Powiat 

Świecki); 

4. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

5. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

6. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 

7. Funduszu Pracy; 

8. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

9. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; 

10. Budżetu państwa. 

Pozyskane środki łącznie: 

Lp. Dział 
Pozyskane środki zewnętrzne  

(w zł) 

I Transport 37 750 115,32 

II Nauka i edukacja 16 435 871,88 

III Praca, integracja i społeczeństwo 13 549 999,75 

IV Ochrona zdrowia 9 142 958,00 

 RAZEM: 76 878 944,95 

Poniżej zestawienie pozyskanych środków w podziale tematycznym. 

I. Transport 

Lp. Źródło finansowania 

Ilość 

zadań/ 

projektów 

Wartość 

całkowita 

projektu (w zł) 

Wartość 

dofinansowania 

(w zł) 

Kilometry 

przebudowa

nych dróg 

1. 

Regionalny Program 
operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

3 27 007 378,85  17 308 375,82 20,42 
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2. 
Fundusz Dróg 
Samorządowych 

6 29 982 494,39  14 936 055,00  28,93 

3. 
Dotacja Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

2 5 505 684,50  5 505 684,50 8,66 

 RAZEM 11 62 495 557,74 37 750 115,32 58,01 

1. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Włączenie północno-
zachodniej części Powiatu 
Świeckiego do planowanego 
węzła w Zbrachlinie przy 
drodze ekspresowej S5 
wchodzącej w skład 
korytarza TEN-T" etap II 

02.01.2019 

31.12.2019 
10 818 564,39 9 195 779,73 10 818 564,39 

Produkty: długość drogi 14 km liczba sprzętu 2 szt. (1 szt. znak aktywny, 1 szt. 852 mb barier) 
Rezultaty: nośność drogi 100 kN/oś 

2. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1257C 
Michale – Sartowice 

02.01.2019 

31.12.2019 
4 188 923,25 3 093 445,79 4 188 923,25 

Produkty: długość drogi 4,22 km liczba sprzętu 3 szt. (2 szt. znak aktywny, 1 szt. 336 mb barier) 

Rezultaty: nośność drogi 100 kN/oś 

3. 

Przebudowa dogi 
powiatowej nr 1286C Morsk 
– Świecie – Dworzysko. Etap 
II 

31.07.2018 

31.07.2021 
11 999 891,21 5 019 150,30 11 999 891,21 

Produkty: długość drogi 2,2 km liczba sprzętu 3 szt. (2 szt. znak aktywny, 1 szt. barier sprężystych) 
Rezultaty: nośność drogi 115 kN/oś 

2. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych  

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1211C Tleń – 
Lniano 

14.03.2019 
16.08.2019 

7 244 273,42 3 602 886,00 7 244 273,42 

Produkty: długość drogi 6,6 km 
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2. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1219C Nowe – 
Komorsk - Wielki Lubień 

04.04.2019 
18.10.2019 

5 237 412,74 2 598 706,00 5 237 412,74 

Produkty: długość drogi 6,27 km 

3. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1267C 
Wudzyn – Pruszcz 

02.09.2019 

31.08.2020 
5 049 033,17 2 524 516,00 - 

Produkty: długość drogi 5,22 km 

4.  
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1205C Lipinki 
– Zdrojewo 

02.09.2019 
30.06.2020 

1 811 589,82 905 794,00 - 

Produkty: długość 2,42 km 

5.  
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1277C Polskie 
Łąki – Pruszcz 

14.02.2019 
31.07.2019 

1 643 220,11 821 610,00 1 643 220,11 

Produkty: długość drogi 2,45 km 

6. 
Rozbudowa (przebudowa) 
drogi powiatowej nr 1265C 
Świekatowo – Serock 

02.01.2020 

30.09.2020 
8 996 965,13 4 482 543,00 - 

Produkty: długość drogi 5,97 km 

3. Środki z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Przebudowa dróg 
powiatowych w powiecie 
świeckim na odcinku od 
skrzyżowania z drogą 
wojewódzką  
Nr 240 do miejscowości 
Laskowice (dł. 25,725 km), 
od ul. Miodowej do ul. 
Wojska Polskiego w Świeciu 
(dł. około 270 m) oraz od 
drogi wojewódzkiej Nr 214 
do miejscowości Osie” – 
odcinek drogi powiatowej nr 
1048C 

13.02.2019 

10.05.2019 
1 041 375,75 1 041 375,75 1 041 375,75 

Produkty: długość drogi 1,22 km 

2. 

Przebudowa dróg 
powiatowych w powiecie 
świeckim na odcinku od 
skrzyżowania z drogą 
wojewódzką  
Nr 240 do miejscowości 

09.09.2019 

15.11.2019 
4 464 308,75 4 464 308,75 4 464 308,75 
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Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

Laskowice (dł. 25,725 km), 
od ul. Miodowej do ul. 
Wojska Polskiego w Świeciu 
(dł. około 270 m) oraz od 
drogi wojewódzkiej Nr 214 
do miejscowości Osie” – 
odcinek drogi powiatowej nr 
1046C Błądzim – Drzycim – 
Laskowice – ETAP 1. 

Produkty: długość drogi 7,44 km 

II. Nauka i edukacja 

Lp. Źródło dofinansowania 
Ilość zadań/ 
projektów 

(szt) 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

1. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

6 16 456 764,20 14 529 659,54 

2. 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 

1 153 704,47 153 704,47 

3. 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 

2 903 932,22 903 932,22 

4. 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
„Program wyrównywania 
różnic między regionami III” 

1 198 800,00 95 815,65 

5. 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

1 752 760,00 752 760,00 

 RAZEM 11 18 465 960,89 16 435 871,88 

1. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Edukacja dorosłych na rzecz 
rynku pracy w powiecie 
sępoleńskim, świeckim 

01.05.2018 
31.12.2020 

5 232 478,15 4 709 191,15 3 871 602,65 
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Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

i tucholskim szansą 
na sukces edukacyjny  

Lider projektu – Powiat Tucholski 

Produkty:  

• liczba osób o niskich kwalifikacjach, które zostały objęte wsparciem w projekcie - 905 osób, 

• liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia kwalifikacji - 
476 osób, 

• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie - 55 osób. 

Rezultaty: 

• liczba osób, dla których wypracowano indywidualny plan działania - 905 osób 

• liczba osób które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 
- 177 osób 

2. 
Wykształcony 

profesjonalista  

05.03.2018 

30.09.2019 
2 063 035,59 1 753 580,25 855 886,57 

Produkty:  

• liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - 5 sztuk 

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy -170 osób,  

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie - 
623 osoby. 

Rezultaty:  

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego którzy podnieśli nabyli lub uzupełnili kompetencje 
zawodowe po opuszczeniu programu - 528 osób, 

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego którzy zwiększyli szanse na trafny wybór 
edukacyjny lub zawodowy - 100 osób, 

• liczba uczniów którzy podnieśli nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu - 170 
osób. 

3. Kompetentny absolwent 07.2018 07.2019 640 226,55 608 215,22 195 660,15 

Produkty:  

• liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 60 osób, 

• liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym- 105 osób, 

• liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie-432 osób, 

• liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi o edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych 
praca indywidualną - 49 osób. 

Rezultaty:  

• liczba nauczycieli którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 60 osób, 

• liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 
- 427 osób. 

4. Szkoła Zawodowców 
1.09.2016 r. 

31.08.2019 r. 
61 720,00  52 462,00 61 720,00 

Lider projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie 
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Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

Realizacja Projektu w powiecie świeckim w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

Produkty: 

• wyjazd studyjny do innowacyjnego przedsiębiorstwa w Toruniu - 1 wyjazd, 

• udział uczniów w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie - 6 uczniów 

Rezultaty: 

liczba uczniów którzy podnieśli kompetencje w zakresie wiedzy logistycznej - 6 uczniów 

5. Aktywni zawodowo 
02.01.2020 

30.09.2022 
4 321 205,50 3 889 084,94 - 

Produkty:  

• liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-86 osób, 

• liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne-4 szt., 

• liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie-12 osób, 

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy-250 osób,  

• liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego-4 szt.,  

• liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie-86 osób,  

• liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w programie-575 osób,  

• liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie 
doradztwa zawodowego-1 osoba,  

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w doradztwie zawodowym-40 
osób, liczba szkół, dla których utworzono PIK-2 szt. 

Rezultaty:  

• liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-12 osób,  

• liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-4 
szt., liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu-69 osób,  

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili 
kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu-350 osób,  

• liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego-1 osoba., liczba 
uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu-230 
osób. 

6.  

Niebo nad Astrobazami – 

rozwijamy kompetencje 

kluczowe uczniów  

06.05.2019 

31.12.2023 
4 138 098,41 3 517 125,98 - 

Lider projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Realizacja Projektu w powiecie świeckim planowana jest w i Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy 
w Świeciu 

Produkty:  

• liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-728 osób,  
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Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

• liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie - 1400 osób. 

Rezultaty:  

• liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności po opuszczeniu programu - 1120 osób,  

• liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 26 osób. 

2. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program „ERASMUS +” 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 

projektu (w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Wykwalifikowana kadra = 
profesjonalna szkoła  

01.09.2019 
28.02.2021 

153 704,47 153 704,47 - 

Produkty:  

2 wyjazdy zagraniczne, udział 13 osób (w tym 12 nauczycieli) w kursach językowych w zakresie m.in. kompetencji 
informatycznych, komputerowych, kulturowych 

Rezultaty: 

1 wyjazd zagraniczny do Włoch dla 1 nauczyciela w celu podniesienia kompetencji w zakresie języka włoskiego, 1 
wyjazd zagraniczny dla 12 osób w tym (11 nauczycieli) w celu podniesienia kompetencji w zakresie języka 
angielskiego, uzyskanie certyfikatów językowych przez uczestników 

3. Środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia 
zawodowego 

1.12.2018 r. 
30.11.2020 r. 

640 715,30 640 715,30 382 723,44 

Produkty:  

• wyjazdy zagraniczne do Niemiec - 4 wyjazdy,  

• udział w praktykach zawodowych w Niemczech - 36 uczniów 

Rezultaty: 

podwyższenie kompetencji i umiejętności uczniów w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz magazynier - logistyk - 60 uczniów 

2. 
Europejska jakość 
w kształceniu zawodowym 

10.09.2018r. 
9.01.2020r. 

263 216,92 263 216,92 194 887,89 

Produkty: 

• udział uczniów Technikum w praktykach zagranicznych w Hiszpanii- 18 uczniów,  

• wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii celem organizacji praktyk zawodowych-3 wyjazdy 

Rezultaty: 

podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów-18 uczniów 
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4. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Programu wyrównywania różnic między regionami III 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 

projektu (w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Przebudowa klatki 
schodowej w budynku 
i przystosowanie jej do 
użytku osób 
niepełnosprawnych – 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Świeciu.  

11.2018 03.2019 198 800,00 95 815,65 198 800,00 

5. Środki z Rządowego Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", dotacja 
celowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin "Za 
życiem" 

23.11.2017 r. 
31.12.2021 r. 

752 760,00 752 760,00 168 115,36 

Projekt realizowany w Przedszkolu Specjalnym nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu 

Produkty: 

• liczba godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych przeprowadzonych przez 
wyspecjalizowana kadrę - 2860 godz. , 

• liczba rodziców, opiekunów prawnych uczestniczących w warsztatach/szkoleniach - 22 , 

• liczba przeprowadzonych konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych - 20 godz. 

Rezultaty: 

• podniesienie wiedzy i świadomości u rodziców/opiekunów prawnych w zakresie opieki nad dzieckiem 
z niepełnosprawnościami- 22  

• poszerzenie komunikowania się dzieci z otoczeniem za pomocą mowy - 64,  

• podniesienie kompetencji społecznych dzieci - 64,  

• poszerzenie umiejętności samoobsługi i zachowań społecznie akceptowanych dzieci - 64 

III. Praca, integracja i społeczeństwo 

Lp. Źródło dofinansowania 
Ilość zadań/ 
projektów 

(szt) 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

1. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

4 10 033 273,25 8 509 711,00 

2. 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 

2 
 

4 942 822,35 
 

4 716 454,35 

3. Rezerwa Ministra  1 176 600,00 176 600,00 
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4. Fundusz Pracy  5 111 567,40 111 567,40 

5. 
Ustawa Budżetowa – 
Rezerwa Celowa  

1 34 867,00  19 667,00  

6. 
Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych  

1 20 000,00  16 000,00  

 RAZEM 14 15 319 130,00 13 549 999,75 

1. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 

projektu (w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
bezrobotnych w powiecie 
świeckim (IV) 

01.01.2019 
31.12.2020 

3 343 781,00 3 343 781,00 1 635 280,00 

Produkty - 405 osób objętych wsparciem 
Rezultaty - 42% - efektywność zatrudnieniowa 
Sfinansowanie staży i szkoleń osób bezrobotnych, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

2. Pracuj zdrowo 
01.01.2018 
30.09.2021 

276 487,50 262 663,12 112 195,35 

Produkty  
liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 
w programie – 92 osoby 
Rezultaty:  
liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 92 osoby 
Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności 
pracowników powyżej 50 roku życia oraz podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez 
wdrażanie programu zdrowotnego. 

3. 
Infostrada Kujaw i Pomorza 
2.0 

01.01.2018 
30.09.2022 

6 226 381,04 4 742 177,17 1 823 294,28 

Lider projektu : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
Produkty: 
liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 -240 
liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja -235 
liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne(A2A) -70 
liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjne(A2A) -15 
liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 80 
liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja -5 
liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 5 
liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API -70 
liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego -70 
przestrzeń dyskowa serwerowni - 0,5TB 
Rezultaty:  
liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]- 1 000 
Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego 
(front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). Projekt przyczyni się do 
podniesienia efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych, zwiększenie 
zakresu stosowania TIK w sferze usług publicznych poprzez m. in.: wykorzystanie systemów elektronicznego 
obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, elektronicznego zarządzania rejestrami 
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publicznymi, wprowadzenie podpisu elektronicznego, tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów 
publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej. 
 

4. Rodzina w Centrum 2 2018-2020 186 623,71  161 089,71 181 315,00  

Lider projektu : Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu 
Produkty:  
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 103 osoby. 
Rezultaty:  
liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po 
zakończeniu projektu – 1 miejsce;  
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 
miejsce. 

2. Środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie świeckim (IV) 

01.01.2019 
31.12.2020 

3 512 788,00 3 512 788,00 1 800 312,00 

Produkty: 406 osób objętych wsparciem 
Rezultaty: 42% - efektywność zatrudnieniowa 

2. 
Kujawsko - Pomorscy Partnerzy 
dla e-Rozwoju 

01.11.2017 
31.10.2019 

1 430 034,35  1 203 666,35 1 430 034,35 

Produkty:  
liczba jednostek samorządu terytorialnego, objętych wsparciem w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców 
- 9 
Rezultaty:  
liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze 
obsługi podatkowej przedsiębiorców -9 
liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje z zakresu procesu obsługi klienta z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych -120 

3. Środki z Rezerwy Ministra:  

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 
przydająca 
na 2019 rok 

1. 
Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych zamieszkujących 
na wsi 

01.05.2019 
30.09.2020 

176 600,00 176 600,00 176 600,00 

Produkty: 45 osób objętych wsparciem 
Rezultaty: 75% - efektywność zatrudnieniowa 
Środki przeznaczone są na sfinansowanie staży, bonu na zasiedlenie osób bezrobotnych oraz na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne 
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4. Środki z Funduszu Pracy:  

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Modernizacja systemu 
tworzenia kopii 
bezpieczeństwa 

2019 54 500,00 54 500,00 54 500,00 

Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

2. 
Zakup licencji Fortianalyzera 
FAZ-VM-BASE 

2019 16 000,00 16 000,00 16 000,00 

Zakup oprogramowania (systemowego, narzędziowego, antywirusowego, do zarządzania siecią, maintenance, 
itp.) 

3. 
Wdrożenie systemu Infokadra 
wraz z opieką autorską 

2019 16 000,00 16 000,00 16 000,00 

Zakup, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania wspomagającego efektywne zarządzanie urzędem pracy/ 
efektywną kontrolę zarządczą 

4. 

Zakup oprogramowania 
narzędziowego Axence 
nVision do monitorowania 
środowiska sieciowego urzędu 

2019 12 705,90 12 705,90 12 705,90 

Zakup oprogramowania (systemowego, narzędziowego, antywirusowego, do zarządzania siecią, maintenance, 
itp.) 

5. 

Rozbudowa macierzy 
o dodatkową przestrzeń 
dyskową wraz z usługą 
instalacji, konfiguracji oraz 
wczytaniu najnowszego 
oprogramowania układowego 

2019 12 361,50 12 361,50 12 361,50 

Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów. 

5. Środki Rezerwy Celowej – Ustawa Budżetowa: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 
Program asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej 

2019 34 867,00  19 667,00  34 867,00  

Produkty: zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

Rezultaty: liczba koordynatorów zatrudnionych w powiecie-1 
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6. Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. Opieka wytchnieniowa 2019 20 000,00  16 000,00  20 000,00  

Produkty:  

• liczba godzin przyznanych członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami 
z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności- 200 godzin;  

• liczba godzin przyznanych członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji – 300 godzin. 

Rezultaty:  

• liczba zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności-200 godzin; 

• liczba zrealizowanych godzin przyznanych dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji-300 godzin.  

IV. Ochrona zdrowia 

Lp. Źródło dofinansowania 
Ilość zadań/ 
projektów 

(szt) 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

 (w zł) 

1. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

3 10 975 152,70 8 767 285,00 

2. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 

1 442 000,00 375 700,00 

 RAZEM 4 11 417 152,70 9 142 958,00 

1. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2019 rok 

1. 

Podniesienie jakości 
świadczonych usług 
medycznych dla pacjentów 
Nowego Szpitala w Świeciu 

08.09.2016- 
31.08.2020 

2 163 184,77 1 166 159,40 46 794,60 
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Produkty:  

• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.  

• liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.  

• nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 644 920,77zł 

• liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.  

• liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu - 2 szt.  

• liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia - 2 szt.  

• liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia - 1 szt.  

• liczba zakupionej aparatury medycznej - 71 szt. 

Rezultaty: 

• ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 99 820 osoby  

• liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia - 2 368 osoby  

• liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia - 1 474 osoby  

• liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej - 3 330 osoby  

• potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną - 3 372 
osoby  

2. 

Poprawa efektywności 
energetycznej obiektów 
Nowego Szpitala Sp. z o.o. 
w Świeciu 

07.12.2016 - 
31.12.2020 

7 447 003,93 6 236 134,60 - 

Produkty:  

• liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 2 szt.  

• powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 10 511,40 m2 

Rezultaty:  

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 7 100,95 GJ/rok  

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 255,69 MWh/rok  

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 799,37 tony równoważnika CO2  

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 2 808 958,71 kWh/rok 

3. 

Rak na wspak- program 
profilaktyczny raka jelita 
grubego prowadzony przez 
Nowy Szpital Sp. z o.o. 
z siedzibą w Świeciu 

01.01.2018-
31.12.2023 

1 364 964,00 1 364 964,00  102 385,36 

Produkty:  

poprawa wykrywalności raka jelita grubego oraz zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej 
w programach profilaktycznych o 2100 osób do końca 2023 roku 

Rezultaty:  

liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS- 3600 osób  liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne-2100 osób 

2. Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 
przydająca 
na 2019 rok 

1. 
Dofinansowanie zakupu 
sprzętu medycznego dla 
Szpitalnego Oddziału 

01.10.2018 - 
30.06.2019 

442 000,00 375 700,00 426 007,24 
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Ratunkowego w Nowym 
Szpitalu Sp. z o.o. - 
lokalizacja Nowy Szpital 
w Świeciu 

Produkty:  

• liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.  

• liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego - 1 szt.  

• nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 400 000,00 zł 

Rezultaty: liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem - 46 963 osoby/rok 
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VII. Powiat w rankingach 

I. Bogactwo samorządów 

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - Ranking dochodów JST. Ranking określa na jakiej 

pozycji, w odniesieniu do dochodów danej jednostki terytorialnej, znajduje się Powiat Świecki. Aby 

uzyskać wiarygodny wynik zastosowano metodę z pominięciem wpływów z dotacji celowych.  

Rok 2016 2017 2018 

Miejsce w rankingu (na 314 powiatów) 176 189 189 

Zamożność per capita (na osobę)  
(w zł) 

691,71 692,54 735,92 

 

II. Liderzy inwestycji 

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów  

2016-2018. 

Ranking jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. w tej 

metodzie rankingu bierze się pod uwagę całość wydatków inwestycyjnych poniesionych w ciągu 

ostatnich trzech lat.  

Lata 2015-2017 2016-2018 

Miejsce w rankingu (na 314 powiatów) 36 38 

Średnie wydatki per capita (na osobę)  211,41 250,02 

 

III. Inwestycje transportowe  

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - Ranking wykorzystania środków europejskich 

na inwestycje transportowe 2014-2018 

W rankingu zestawione zostały dotacje ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce 

od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), 

przeznaczonych na inwestycje transportowe. Dział ten obejmuje największą część funduszy unijnych, 

jakie pozyskują polskie JST. Zestawienie obejmuje wartość dotacji w latach 2014–2018, bez rozróżnienia 

na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. 

Lata 2014-2018 

Miejsce w rankingu (na 241 miejsc) 32 

Dotacje z funduszy UE na transport (per capita) 129,80 
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IV. Fundusze Europejskie 

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - Ranking wykorzystania środków europejskich przez 

samorządy 2014-2017. 

Ranking obejmuje wydatki inwestycyjne finansowane przez dotacje unijne w latach 2014–2017. Obejmuje 

więc okres od formalnego rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej 2014–2020, ale należy również 

dodać, że w latach 2014–2015 dominowały wydatki związane z kończonymi i rozliczanymi w tym okresie 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach budżetu na lata 2007–2013. Odnosi się on do danych 

pochodzących ze sprawozdań budżetowych. Pomijane są znaczące (przede wszystkim w dużych 

miastach) środki pozyskiwane przez jednostki zależne, ale działające i zdobywające dotacje na własny 

rachunek (przede wszystkim spółki komunalne). Zestawienie odnosi się do danych przeliczonych 

na jednego mieszkańca.  

Lata 2014-2017 

Miejsce w rankingu (na 305 miejsc) 70 

Wydatki ze środków UE w zł per capita  108,21 

 

V. Ogólnopolski ranking powiatów.  

Związek Powiatów Polskich - Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. 

Laureaci Rankingu typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 tys. do 

120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.  

Oceniający rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w wybranych 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. 

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od 

zrealizowanych działań. 

Kategoria – powiaty do 120 tysięcy mieszkańców 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Miejsce w rankingu 11 7 8 10 
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VIII. Wybrane przykłady realizacji projektów 
z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: 

 
Projekt Wykształcony profesjonalista - Warsztaty kulinarne 

 
Projekt Wykształcony profesjonalista - Obsługa suwnic z kabiny 
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Projekt Wykształcony profesjonalista - Perfekcyjne techniki strzyżeń 

 
Projekt Wykształcony profesjonalista – prawo jazdy kat. B 
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Droga 1257C – Michale-Sartowice 

 
Droga 1219C Nowe-Komorsk-Wielki Lubień 
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Droga 1266C Błądzim-Pruszcz-Zbrachlin 

 

Droga 1277C Polskie Łąki-Pruszcz 
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IX. Podsumowanie 
Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2019 jest drugą edycją raportu o stanie powiatu, wynikającą  

z ustawy o samorządzie powiatowym. 

W opracowaniu zebrano informacje o podejmowanych działaniach rozwojowych, przeanalizowano 

realizację strategii, polityk i programów. Sprawozdano wykonanie uchwał Rady Powiatu a także 

przedstawiono stan realizacji zadań własnych powiatu. Tam gdzie było to możliwe dokonano 

porównania stanu na koniec roku 2019 z rokiem 2018. 

Raport prezentuje informacje z różnych dziedzin funkcjonowania powiatu. Działania władz powiatu 

skierowane są na zrównoważony rozwój powiatu - nie tylko inwestuje się w infrastrukturę ale i w kapitał 

ludzki, rodzinę, zdrowie, osoby niepełnosprawne oraz edukację.  

Raport poprzez prezentacje obiektywnych rankingów ukazuje również jak Powiat Świecki wypada na tle 

innych powiatów w kraju. Pomimo tego, że powiat w rankingach dochodów nie jest powiatem zbyt 

zamożnym (189 miejsce na 314 powiatów) to jest skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

na realizację inwestycji. Pod względem wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2018 plasuje się na 38 

miejscu (na 314 powiatów).  

Podsumowując, w roku 2019 Zarząd Powiatu Świeckiego zrealizował zakładane cele, przeprowadził 

szereg inwestycji i zadań, skutecznie pozyskiwał środki zewnętrze, wywiązał się z nałożonych 

ustawowych zadań, podejmował szereg działań i inicjatyw o aspektach społecznych, edukacyjnych, 

ekologicznych, prowadził szeroką, owocną współpracę z innymi jednostkami. Obrany przez Zarząd 

Powiatu Świeckiego kierunek, który stawia na rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców 

w kolejnych latach będzie kontynuowany. 


