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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 2022r. poz. 528 (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 2021r. Rada Powiatu Świeckiego nie 

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

o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  

Rok 2021 to drugi rok trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Zostały wypracowane zasady 

postepowania, wiele spraw zostało ustandaryzowanych, wprowadzono procedury m.in. pracy zdalnej, 

które usprawniły codzienną pracę urzędu. Jednak pomimo zmian i wprowadzania nowych obostrzeń 

Powiat Świecki realizował swoje zadania oraz wykonywał zaplanowane inwestycje.  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

1. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powierzchnia 

(stan na 

31.12.2021r.)  

Powiatu – 147 418 ha  

Gruntów rolnych – 79 277 ha 

Gruntów leśnych – 53 895 ha 

Ludność 

 31.12.2018r. 31.12.2019r. 30.06.2020r. 30.06.2021r. (zmiana)1 

ogółem 99 281 98 952 98 930 98 321 (-609) 

kobiety 50 342 50 199 50 189 49 930 (-259) 

mężczyźni 48 939 48 753 48 741 48 391 (-350) 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 - 67 

Podział 

administracyjny 

Powiat Świecki obejmuje 11 gmin  (stan na 31.12.2021r.) : 

- 2 gminy wiejsko-miejskie – Świecie,  Nowe.  

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

Świekatowo, Warlubie. 

2. Finanse powiatu 

 

Politykę finansową Powiatu Świeckiego w 2021 roku regulowały następujące uchwały : 

 
 

1 Porównanie roku 2020 do 2021. 
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▪ Uchwała Nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021.  

▪ Uchwała Nr XVI/106/19 rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz Uchwała Nr XXVII/170/20 Rady Powiatu 
Świeckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 
2021-2030 z dnia 30 grudnia 2020r. 
 

 31.12.2018r. 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. (zmiana)2 

Dochody 111 783 774 zł 132 997 932 zł 149 788 332 zł 138 230 203 zł - 11 558 129 zł 

Wydatki 114 736 561 zł 135 098 115 zł 138 881 181 zł 145 012 121 zł + 6 130 940 zł 

Deficyt / 

nadwyżka 
- 2 952 787 zł - 2 100 183 zł + 10 907 151 zł - 6 781 918 zł 

 

- 17 086 069 zł 

 

 

 

 31.12.2018r. 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 

Wskaźnik udziału dochodów 

własnych w dochodach ogółem – 

wskazuje jaką część dochodów 

ogółem stanowią dochody własne 

31,9% 32,9% 29,2% 31,7% 

 

Zamożność mierzona dochodami 

własnymi i subwencjami 

na mieszkańca 

738,70 zł 865,01 zł 953, 01 zł 1031,80 

 

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% 6,7% 

 

10,1% 

 

Nadwyżka operacyjna 8 192 589 zł 9 970 986 zł 9 995 059 zł 14 021 680 zł 

Wskaźnik udziału dochodów 

pozyskanych z zewnątrz 

w dochodach ogółem: wskazuje 

17,6% 23,6% 22,6% 

 

14,9% 

 
 

2 Porównanie roku 2020 do 2021. 
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 31.12.2018r. 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 

jaką część dochodów udało się 

pozyskać z zewnętrznych źródeł. 

Dotyczy zarówno środków 

krajowych jak i zagranicznych 

oraz zadań bieżących jak 

i inwestycyjnych 

Wskaźnik udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach 

ogółem – wskazuje jaką część 

wydatków ogółem stanowią 

wydatki majątkowe 

29,3% 32,8% 27,1% 

 

27,4% 

Wskaźnik udziału zobowiązań 

ogółem w dochodach ogółem 
13,9% 15,3% 14,3% 

15,4% 

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% 2,69% 

 

 

 

2,35% 

Indywidualny graniczny wskaźnik 

zadłużenia 
8,1% 7,4% 13,4% 

13,2% 

Maksymalna możliwość 

zwiększenia długu 
336% 277% 498% 

561% 

Wskaźnik pokrycia subwencją 

oświatową oraz dotacjami 

celowymi wydatków bieżących 

w oświacie 

91,7% 89,9% 89,3% 

 

90,3% 
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3. Majątek powiatu 

Rzeczowe aktywa trwałe – stan na 31.12.2021r. – 252.255.105,03 zł  

W skład majątku Powiatu Świeckiego w 2021 wchodziło 1607 działek o łącznej powierzchni 692,18 ha 

z czego: 

Forma 

własności 

Ilość działek  Powierzchnia (w ha) Jednostka 

władająca 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

własność 43 29 33 35 13,28 11,88 10,66 12,49 Powiat Świecki 

użytkowanie 

wieczyste 

9 12 7 6 14,29 1,29 1,74 1,10 Osoby fizyczne 
i prawne 

trwały zarząd 

1543 1285 1472 1560 

 

 

 

 

 

 

 

659 629,35 658,76 672,00 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 1 1 5,45 5,45 5,45 5,45 Nowy Szpital 
Sp. z o.o. w Świeciu 

użyczenie 2 5 5 5 0,26 0,82 0,82 0,82 

„Florencja” Świecie, 
Stowarzyszenie 
Osób Bezrobotnych, 
Gmina Świecie, 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 
w Świeciu 
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Na majątek Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta Świecki w 2021 roku wchodziło 

2989 działek o łącznej powierzchni 2346 ha, z czego: 

Forma 

własności 

Ilość działek  Powierzchnia (w ha) 
Jednostka władająca 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

własność 1253 1801 1264 1264 503 603 451 451 Skarb Państwa 

użytkowanie 

wieczyste 
1205 766 765 722 1090 617 615 541 

Osoby fizyczne 

i prawne 

trwały 

zarząd 
1423 1003 1003 1003 5592 1354 1354 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 2021 r. Rada Powiatu Świeckiego podjęła 68 uchwał.  

 

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

1.  
Uchwała Nr XXVIII/178/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok 
Zrealizowana 

2.  

Uchwała Nr XXVIII/179/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021 – 2025 

W trakcie realizacji 

3.  

Uchwała Nr XXVIII/180/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno 

– Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na 

lata 2021 – 2025 

W trakcie realizacji 

4.  

Uchwała Nr XXVIII/181/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021 – 2025” 

W trakcie realizacji 

5.  

Uchwała Nr XXVIII/182/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2021 – 2023” 

W trakcie realizacji 

6.  

Uchwała Nr XXVIII/183/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w 

mieszkaniach chronionych 

W trakcie realizacji 

7.  

Uchwała Nr XXVIII/184/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje 

zadania związanego z transportem 

Zrealizowana 

8.  
Uchwała Nr XXIX/185/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji 
Zrealizowana 

9.  

Uchwała Nr XXIX/186/21 z dnia 24 lutego 2021 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 

10.  

Uchwała Nr XXIX/187/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego na lata 2015-

2025 

Zrealizowana 

11.  

Uchwała Nr XXIX/188/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację 

zadania związanego z ochroną środowiska 

Zrealizowana 
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12.  

Uchwała Nr XXIX/189/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Świeckiego na lata 2021-2024 

Zrealizowana 

13.  
Uchwała Nr XXIX/190/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie woli 

ustanowienia Świętego Rocha patronem Kociewia 
Zrealizowana 

14.  

Uchwała Nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2021 roku 

Zrealizowana 

15.  

Uchwała Nr XXX/192/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego 

na lata 2021-2030 

W trakcie realizacji 

16.  
Uchwała Nr XXX/193/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 

17.  

Uchwała Nr XXX/194/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem 

Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

Zrealizowana 

18.  

Uchwała Nr XXX/195/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy z operatorem na świadczenie usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze 

użyteczności publicznej w 2021 roku 

Zrealizowana 

19.  

Uchwała Nr XXX/196/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” 

Zrealizowana 

20.  

Uchwała  Nr XXXI/197/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości z dotychczasowym najemcą, na czas 

nieokreślony. 

Zrealizowana 

21.  

Uchwała Nr XXXII/198/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2021 roku 

Zrealizowana 

22.  

Uchwała Nr XXXII/199/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1041C Błądzim – 

Świekatowo na odcinku od km 4+590 do km 6+930 

Zrealizowana 

23.  
Uchwała Nr XXXII/200/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 
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24.  

Uchwała Nr XXXII/201/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Warlubie na realizacje 

zadania z zakresu pomocy społecznej 

Zrealizowana 

25.  
Uchwała Nr XXXII/202/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji 
Zrealizowana 

26.  
Uchwała Nr XXXII/203/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

przekazania skargi według właściwości 
Zrealizowana 

27.  
Uchwała Nr XXXIII/204/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania 
Zrealizowana 

28.  

Uchwała Nr XXXIII/205/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Zrealizowana 

29.  
Uchwała Nr XXXIII/206/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020 
Zrealizowana 

30.  

Uchwała Nr XXXIII/207/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją 

wojskową w 2021 roku 

Zrealizowana 

31.  
Uchwała Nr XXXIV/208/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Finansowej 
Zrealizowana 

32.  
Uchwała Nr XXXIV/209/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego 
Zrealizowana 

33.  

Uchwała Nr XXXIV/210/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2021 roku 

Zrealizowana 

34.  

Uchwała Nr XXXIV/211/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXI/196/17 Rady Powiatu Świeckiego z 

dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinków drogi 

wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie i 

drogi wojewódzkiej nr 238 Osie – Warlubie do kategorii dróg 

powiatowych 

Zrealizowana 

35.  

Uchwała Nr XXXIV/212/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego 

na lata 2015-2025 

Zrealizowana 

36.  

Uchwała Nr XXXIV/213/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca 

uchwałę 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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37.  
Uchwała Nr XXXIV/214/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 

38.  

Uchwała Nr XXXV/215/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

przyjęcia programu przebudowy dróg i budowy ścieżek 

rowerowych powiatu świeckiego na lata 2023-2029 

W trakcie realizacji 

39.  

Uchwała Nr XXXV/216/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno – 

Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo – 

Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C 

Czaple – Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700 

Zrealizowana 

40.  

Uchwała Nr XXXV/217/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu 

świeckiego 

W trakcie realizacji 

41.  

Uchwała Nr XXXV/218/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu 

Świeckiego 

Zrealizowana 

42.  

Uchwała Nr XXXVI/219/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Świeckiego na lata 2021-2029 

W trakcie realizacji 

43.  
Uchwała Nr XXXVI/220/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 

44.  

Uchwała Nr XXXVI/221/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

W trakcie realizacji 

45.  

Uchwała Nr XXXVI/222/21 z dnia 27 października 2021 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 

46.  

Uchwała Nr XXXVI/223/21 z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem 

Starogardzkim w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

Zrealizowana 

47.  

Uchwała nr XXXVI/224/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świeciu 

Zrealizowana 

48.  
Uchwała Nr XXXVII/225/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

delegowania przez Radę Powiatu Świeckiego dwóch radnych 
Zrealizowana 
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do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty 

Świeckiego 

49.  
Uchwała Nr XXXVII/226/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 
W trakcie realizacji 

50.  

Uchwała Nr XXXVII/227/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1046C Błądzim – 

Drzycim – Laskowice na odcinku od km 1+600 do km 6+900 

Zrealizowana 

51.  

Uchwała Nr XXXVII/228/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1049C 

(gr. powiatu) Serock – Łowin na odcinku od km 8+300 do km 

13+988, 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin na odcinku od km 

19+500 do km 22+689, 1271C Pruszcz – Zawada na odcinku od 

km 0+000 do km 1+950 oraz 1272C Droga nr 1271 – Niewieścin 

na odcinku od km 0+000 do km 2+250 

Zrealizowana 

52.  Uchwała Nr XXXVII/229/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1279C Bukowiec– 

Przysiersk na odcinku od km 0+400 do km 3+900 oraz 1275C 

Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo na odcinku od km 1+950 do 

km 2+400 

Zrealizowana 

53.  Uchwała Nr XXXVII/230/21 z dnia 1 grudnia 2021 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 2022 rok 

Niezrealizowana – 

rozstrzygniecie 

nadzorcze Nr 5/2022 

Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego  z dnia 

05.01.2022r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

54.  

Uchwała Nr XXXVII/231/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia opłat na 2022 rok 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 

55.  

Uchwała Nr XXXVII/232/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok 

Zrealizowana 

56.  

Uchwała Nr XXXVII/233/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy 

W trakcie realizacji 

57.  
Uchwała Nr XXXVII/234/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Zrealizowana 

58.  
Uchwała Nr XXXVII/235/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 
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59.  

Uchwała Nr XXXVII/236/21 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim 

w 2021 roku 

Zrealizowana 

60.  
Uchwała Nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego 
W trakcie realizacji 

61.  
Uchwała Nr XXXVIII/238/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Świeckiego 
Zrealizowana 

62.  
Uchwała Nr XXXVIII/239/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2022 rok 
W trakcie realizacji 

63.  

Uchwała Nr XXXVIII/240/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości z dotychczasowym najemcą 

Zrealizowana 

64.  

Uchwała Nr XXXVIII/241/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem 

Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

Zrealizowana 

65.  
Uchwała Nr XXXVIII/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 
Zrealizowana 

66.  
Uchwała Nr XXXVIII/243/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2021 
W trakcie realizacji 

67.  

Uchwała Nr XXXVIII/244/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 

2022-2038 

W trakcie realizacji 

68.  
Uchwała Nr XXXVIII/245/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 
W trakcie realizacji 
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IV. Realizacja polityk, programów i strategii 
W roku 2021 obowiązywały następujące dokumenty o charakterze planistycznym: 

1. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. 

2. Lokalna Polityka Oświatowa Powiatu Świeckiego. 

3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Świeckiego. 

4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim. 

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

w Rodzinie. 

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

7. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

8. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

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

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie świeckim. 

10. Program Przebudowy Dróg Powiatowych. 

11. Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi. 

12. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2020z perspektywą na lata 2026-

2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

13. Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024.  

14. Strategia Promocji Powiatu Świeckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 19 z 107 

 

1. 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.  

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 2021– pierwsza zawierała 36 projektów 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 20 z 107 

 

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

zawierała 27 przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

Realizacja 
zapisów Strategii 
do końca roku 
2021 

Dzięki realizacji projektów zapisanych w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego 

na terenie Powiatu Świeckiego do końca roku 2021: 

1. zmodernizowano energetycznie 12 budynków użyteczności publicznej, 

2. wybudowano 26,576 km ścieżek rowerowych, 

3. wybudowano 34 szt. punktów oświetleniowych,  

4. wymieniono 442 szt. opraw oświetleniowych,  

5. 4302 RLM przyłączono do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych, 

6. 50 dodatkowych osób korzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, 

7. wsparto 1 instytucję kultury, 

8. utworzono 148 nowe miejsca w infrastrukturze przedszkolnej, 

9. wsparto 31 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

10. 230 dzieci objęto dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej,  

11. 3324 uczniów nabyło kompetencje kluczowe, 

12. 264 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje, 

13. 27 szkoły zostały doposażone w nowy sprzęt. 

W 2021 roku wymieniono 115 opraw oświetleniowych, przyłączono do nowo 

wybudowanych sieci kanalizacyjnych 964 RLM, utworzono 75 nowych miejsc w 

infrastrukturze przedszkolnej, 283 uczniów nabyło kompetencje kluczowe, 10 

nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje, 5 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. 

2. 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 2021 

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie 

zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów, z wykorzystaniem 

współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Programów Rządowych. 

2. Rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy z uczelniami wyższymi - 

organizowanie spotkań, warsztatów z partnerami zagranicznymi. 
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w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

3. Systematyczne podnoszenie standardów wyposażenia pracowni 

przedmiotowych. 

4. Prowadzenie kampanii promujących zdrowy styl życia i promowanie aktywności 

sportowej. 

5. Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów. 

6. Wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. 

7. Realizacja kształcenia na odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania 

placówek oświatowych w związku ze stanem epidemii. 

8. Zwiększanie efektywności doskonalenia nauczycieli i kadry oświatowej. 

9. Realizowano 3 projekty edukacyjne dla uczniów - „Aktywni Zawodowo”,  

„Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”,  

„Laboratoria Przyszłości”. W ramach realizacji tych Projektów: 

1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu doposażono Punkt 

Informacji Kariery; 

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu doposażono 

pracownie technologicznej produkcji i przetwórstwa wyrobów papiernictwa; 

3) 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji”; 

4) 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe na kierunku „Doradztwo 

zawodowe”; 

5) 1 nauczyciel ukończył szkolenie z zakresu logistyki; 

6) 6 nauczycieli ukończyło szkolenie „Jak motywować z głową- podstawy 

neurodydaktyki i metod aktywizujących”; 

7) 33 uczniów odbyło zajęcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 
ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań 
nowoczesnego rynku pracy; 

8) 88 uczniów wzięło udział w stażach i praktykach zawodowych  

u lokalnych pracodawców; 

9) 105 uczniów nabyło kompetencje cyfrowe (m. in. w zakresie projektowania 

stron www, programowania sterowników GE Automation & Controls, 

programowania sterowników PLC, projektowania w programie AUTOCAD, 

branżowe symulacje biznesowe); 

10) 77 uczniów nabyło umiejętności niezbędne na rynku pracy (m. in. wizaż i 

stylizacja paznokci, perfekcyjne techniki strzyżeń, upięcia i koki kreatywne, 

kelner, barman, barista, carving, przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy 

kategorii B); 

11) 157 uczniów nabyło kwalifikacje ( m. in. w zakresie operatora 

koparkoładowarki, operatora wózków jezdniowych, obsługi podestów 

ruchomych i suwnic, uprawnień elektrycznych URE G1, uprawnień 

energetycznych URE G2, uprawnień gazowych URE G3, spawania metodą MIG, 

MAG, TIG); 

12) zrealizowano 221 godzin zajęć z astrofotografii, matematycznych metod w 

informatyce i astronomii, programowania; 

13) zrealizowano 68 godzin zajęć koła astronomiczno-geograficznego; 

14) dwie Szkoły Podstawowe Specjalne zostały wyposażone w nowoczesny 

sprzęt dydaktyczny m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami, sprzęt do 
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nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, narzędzia do obróbki 

drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i 

mikroelektroniki,  sprzęt gospodarstwa domowego , pomoce projektowe, a 

także wyposażono stanowiska do prac narzędziowo-technicznych wraz z 

częściami zamiennymi oraz materiałami eksploatacyjnymi. 

10. Realizowano 4 projekty w ramach programu „Erasmus+” („Wykwalifikowana 

kadra=profesjonalna szkoła”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i 

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, „Mobilny nauczyciel 

szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły”, „Wyjazdy na praktyki 

zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element 

umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu) w ramach tych projektów zrealizowano: 

1) 3 wyjazd zagraniczne do Niemiec: udział 32 ZSP w Świeciu w praktykach 

zawodowych oraz udział 3 nauczycieli jak opiekunów; 

2) 1 wyjazd zagraniczny na Malagę dla 1 nauczyciela na kurs języka angielskiego; 

3) 2 wyjazdy zagraniczne dla 7 nauczycieli na Maltę na kurs języka angielskiego 

11. Realizowano projekt „Za życiem” w ramach Programów Rządowych - Ośrodek 

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

ramach którego zrealizowano 3380 godzin zajęć specjalistycznych, którymi objęto 

wsparciem 69 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. przez 

rehabilitantów, logopedów, psychologów oraz poprzez zajęcia z integracji 

sensorycznej, z komunikacji alternatywnej, z doskonalenia percepcji słuchowej, z 

niwelowania lęku, koncentracji uwagi. 

12. Realizowano projekt „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez 

rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu” – 

zakończono prace budowlane polegające na rozbiórce, rozbudowie i nadbudowie 

części istniejącego budynku ZSOiP w Świeciu. Zakupiono wyposażenie do 

pracowni technologicznej produkcji i przetwórstwa wyrobów papiernictwa dla 

technika papiernictwa. 

13. Zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych o wartości 

996 295,82 zł oraz remonty bieżące o wartości 646 056,92 zł. (§ 4270) 

14. Udział nauczycieli oraz kadry oświatowej w 111 szkoleniach zwiększających 

efektywności dydaktyczno – wychowawcze. 

15. Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych m.in.: „Bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym”, „Bieg ratowniczy”, „Ćwiczenia i jedzenie dla mózgu” smacznie 

i zdrowo”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je”, „Podstępne WZW”, 

„Trzymaj formę”, „Przyjazny tornister”. 

16. Uczestniczenie w formie zdalnej w Świeckich Targach Edukacji i Pracy oraz w 

Targach Edukacji w Chełmnie oraz Targach uczelnianych w Gdańsku, Bydgoszczy, 

Toruniu oraz Łodzi. 

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

sprawozdanie z realizacji działań przedkładane jest Zarządowi Powiatu – w roku 2022 w Raporcie o stanie 

powiatu za rok 2021. 
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3. 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. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Wsparciem objęto 55 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

w zakresie samopomocy środowiskowej w 2 Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

2. W ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wsparciem objęto 

136 osób. Udzielono 337 porad specjalistów - rodzaje form wsparcia: 

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne, terapeuty 

w zakresie uzależnień, socjalne oraz schronienie. 

3. 200 osób z rodzin zastępczych skorzystało z poradnictwa psychologicznego 

prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

4. Zrealizowano projekty:   

a) „Aktywny Samorząd II” - wsparto 11 osób w zakresie uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym.  

b) „Opieka wytchnieniowa” – opieką w rodzinie objęto 10 osób 

niepełnosprawnych. 

c) „Asystent osoby niepełnosprawnej” – usługą asystenta w wykonywaniu 

codziennych czynności objęto 10 niepełnosprawnych. 

d) Program Wyrównywania Różnic między Regionami III – zlikwidowano 

bariery architektoniczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu 

poprzez montaż windy. 

e) „Rodzina w Centrum” – wsparciem objęto 110 osób. 

5. Powiatowy Urząd Pracy objął wsparciem 42 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach usług i instrumentów rynku pracy. 

6. Wydano skierowania do pracy na staż lub szkolenie dla 18 osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

7. Zaktywizowano 49 uczniów z zaburzeniami psychicznymi z Zespołu Szkół 

Specjalnych poprzez ustalenie preferencji zawodowych oraz praktyki 

zawodowe. 
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8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 1202 opinii i orzeczeń do 

wczesnego wspierania rozwoju, kształcenia specjalnego i o potrzebie 

nauczania indywidualnego.  

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przygotowała 500 ulotek na temat 

wykrywania niepełnosprawności i informacjach na temat wsparcia 

terapeutycznego. 

10. Zespół Szkół Specjalnych objął 187 uczniów działaniami edukacyjno-

profilaktycznymi. 

11. Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili 3 interwencje 

w sytuacjach kryzysowych w szkołach. 

12. Przeprowadzono szkolenia dla 95 nauczycieli w zakresie depresji, jej 

symptomów i zagrożeń oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych z udziałem 

ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

13. 289 uczniów wzięło udział w programach profilaktycznych: „Bezpieczna 

szkoła”, „Stop uzależnieniom!”, „Uczeń wolny od uzależnień”, „Program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatu Świeckiego” , „Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny”. 

14. Działaniami edukacyjno-profilaktycznymi w zakresie profilaktyki uzależnień, 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami objęto 289 uczniów. 

15. W spotkaniach z psychiatrami, psychologami, policją (w zakresie pomocy w 

stanach kryzysu psychicznego) wzięło udział  319 uczniów. 

16. W zajęciach dotyczących profilaktyki uzależnień wzięło udział 289 uczniów. 

17. W konkursach związanych z ochroną zdrowia wzięło udział 319 uczniów. 

18. Udział pedagogów szkolnych w pracach komisji Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spotkaniach grup roboczych 

„Niebieska Karta”. 

19. W zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego 

przeprowadzono 10 działań. 

Monitoring: Sprawozdanie z realizacji Programu przedkładane jest Zarządowi Powiatu Świeckiego 

corocznie do 30 kwietnia danego roku. Za rok 2021r. przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu  

dnia 18 marca 2022r. 

4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/182/21 

Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 stycznia 2021r. 

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Świeckim 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

1. Prowadzono postępowanie kwalifikacyjne dla 9 rodzin kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. 

2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na rodziny zastępcze - 37 

osób. 
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założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

3. Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego, artykuł w prasie, artykuły 

umieszczone na stronie internetowej, rozwieszone banery oraz plakaty 

promujące rodzicielstwo zastępcze, prośba o zamieszczenie informacji o 

promocji rodzicielstwa zastępczego w dzienniku elektronicznym „LIBRUS” 

dostępnym dla rodziców uczniów szkół, prośba do parafii z terenu powiatu 

świeckiego o możliwość udostępnienia plakatów promujących rodzicielstwo 

zastępcze, prośba do burmistrzów/wójtów gmin powiatu świeckiego o 

udostępnienie mieszkańcom ( również w formie elektronicznej) informacji 

dotyczącej poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

zorganizowano spotkanie z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego  - 9 

inicjatyw. 

4. Skierowano 8 osób na szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych. 

5. Udział rodzin zastępczych w projekcie ,,Rodzina w Centrum 3” - objęto 

pomocą 110 osób. 

6. W ramach struktur wspierających rodzinną pieczę zastępczą zatrudnionych 

było łącznie 5 pracowników. 

7. Wsparciem objęto 98 rodzin zastępczych, w których przebywało 154 dzieci. 

Wypłacono 2328 świadczeń na kwotę 1.937.729,57 zł.  

8. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Bąkowie -prowadzenie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 – 14 

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

przebywało 37 dzieci.  

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie- zlecenie prowadzenie 

placówki opiekuńczo–wychowawczej 14 miejsc. W Placówce przebywało 16 

dzieci. 

10. Jedno dziecko przebywa w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej 

w Dębnie . 

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 200 wniosków, 94 sporządzonych 

ocen sytuacji rodzin biologicznych, 28 opracowane plany pracy z rodziną. 

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

oceny sytuacji dziecka oraz umożliwienie małoletnim kontaktu z rodziną 

biologiczną. 

13. Szkolenia kadry oraz szkolenia dla rodzin zastępczych.  

14. Indywidualne poradnictwo psychologiczne średnio 44 rodziny miesięcznie, 

poradnictwo prawne 4 rodziny; terapeuta uzależnień 3 rodziny; wsparcie 

koordynatora, pracownika socjalnego, specjalisty pracy z rodziną 98 rodzin 

objętych wsparciem, 154  dzieci, 1145 wejść w środowisko; praca socjalna 

w procesie realizacji pomocy na usamodzielnienie: liczba programów 

usamodzielnienia MOW/POW- 18; liczba programów usamodzielnienia 

wychowanków w rodzinach zastępczych- 37; liczba programów osób 

usamodzielnianych kontynuujących naukę – 32. Liczba utworzonych 

programów usamodzielnienia w 2021r. – 12. 
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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. Za rok 2021r. przedstawione na XLII sesji Rady Powiatu 

Świeckiego dnia 27 kwietnia 2022r. 

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

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

przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/180/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 stycznia 2021r. Okres 

obowiązywania 2021-2025. 

Podstawowe 

założenia 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy domowej poprzez 

powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie upowszechniało informacje i ulotki na 

temat działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Informacje umieszczono na 

stronie BIP i Facebook . Przekazało zaktualizowane dane dotyczące wsparcia dla 

sprawców przemocy w rodzinie do OPS, KPP, Sądu Rejonowego, Prokuratury 

Rejonowej. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęto działania 

skierowane dla sprawców przemocy domowej w postaci współpracy z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Świeckiego oraz  współpracy z Ościennymi 

Powiatami. Ośrodki Pomocy Społecznej nie zgłosiły osób z terenu swojego 

działania do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego. 

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

w formie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Za rok 2021r. 

przedstawione na XLII sesji Rady Powiatu Świeckiego dnia 27 kwietnia 2022r. 

6. 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 XXVIII/180/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 stycznia 2021r. Okres obowiązywania 

2021-2025. 

Podstawowe 

założenia 

1. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym lub będącym w kryzysie. 

2. Tworzenie warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym udziela się 

schronienia osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwa 

psychologicznego, prawnego oraz terapeuty uzależnień. Udzielono 

schronienia 4 rodzinom. Specjaliści OIK udzielili 337  porad kierowanych do 136 

osób.  
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założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

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

społecznej, sądem i prokuraturą w ramach zespołów interdyscyplinarnych.  

3. Szkolenia kadry; przesyłanie aktualnego informatora o instytucjach rządowych 

i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

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.  Za rok 2021r. 

przedstawione na XLII sesji Rady Powiatu Świeckiego dnia 27 kwietnia 2022r. 

7. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/179/21 Rady 

Powiatu Świeckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku. Okres obowiązywania 2021-2025. 

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.  

5. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym i będącym w kryzysie. 

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. Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności 

zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców oraz rozwój form pieczy 

zastępczej. 

9. Wspieranie rodzin i rozwój różnych form pieczy zastępczej. 

10. Świadczenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

na poziomie obowiązującego standardu.  

11. Objęcie pomocą i wsparciem w procesie usamodzielniania się 

wychowanków pieczy zastępczej i innych instytucji. 

Działania wspierające i profilaktyczne w zakresie uzależnień. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

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 1.193.280,00 zł; likwidację 
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w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

barier architektonicznych dla 22 osób niepełnosprawnych w kwocie 

349 857,47 zł; likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dla 

60 osób w kwocie 199.986,15 zł; przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 456 osób w kwocie 710.987,14 

zł; sport, kulturę, turystykę i rekreację dla 254 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 8.964,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych. 

2. Realizowano program "Aktywny Samorząd" w ramach którego w roku 

2021 zawarto 147 umów na kwotę 587.310,88 zł, z czego do dnia 

31.12.2021r. wypłacono 97 umów na kwotę 452.248,38 zł. Wysokość 

zobowiązań z 2021 roku do wypłaty w ramach programu w pierwszym 

kwartale 2022 roku wynosi łącznie: 142.054,92 zł. 

3. Realizowano Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

w ramach, którego uzyskano dofinansowanie jednego projektu: „Montaż 

windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Świeciu” w łącznej kwocie dofinansowania ze 

środków PFRON 150.000,00 zł. 

4. Realizowano program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. 

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 pochodziło ze środków 

Funduszu Solidarnościowego w 100%. Kwota wydatkowana w ramach 

programu w 2021 roku to 8.160,00 zł. 

5. Realizowano program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 

edycja 2021”. Wsparciem objęto 10 osób niepełnosprawnych (w tym: dla 

3 osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz dla 7 osób legitymujących się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności). Zrealizowano łącznie 2764 

godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach 

programu zatrudniono 4 asystentów. Wsparcie finansowe dla klientów 

pochodziło w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota 

wydatkowana w ramach programu w 2021 roku to 114.646,61 zł. 

6. Prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, z którego 

skorzystało 108 osób niepełnosprawnych. 

7. Prowadzano mieszkania chronione, z którego skorzystało 9 osób. 

8. Obejmowano osoby niepełnosprawne poradnictwem zawodowym (185 

osób) i pośrednictwem pracy (3157 osób). 

9. Doposażono 2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 

10. Udzielano pomocy w uzupełnianiu i podnoszeniu kwalifikacji oraz 

zdobywania doświadczenia zawodowego w formie stażu (skorzystało 17 

osób niepełnosprawnych). 
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11. Prowadzono Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (140 miejsc); 

zawarto umowy na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych (40 

miejsc) oraz dla osób w podeszłym wieku - 1 miejsce. 

12. 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. 

13. Prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz świadczono 

specjalistyczne poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej (udzielono 

337 porady); dostosowywano formy wsparcia specjalistycznego 

do potrzeb osób i rodzin Projekt z RPO „Rodzina w Centrum 3”.  

14. 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 3” wśród rodzin 

zastępczych, kadr pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół 

i przedszkoli z terenu powiatu, poradni pedagogiczno-psychologiczne 

o realizowanych zadaniach; podnoszono kwalifikacje kadr poprzez 

szkolenia. 

15. Udzielono schronienia 10 osobom w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

16. Zapewniono dziecku pieczę w formie rodzinnej i instytucjonalnej (40 

umieszczeń). 

17. Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego, artykuł w prasie, artykuły 

umieszczone na stronie internetowej, rozwieszone banery oraz plakaty 

promujące rodzicielstwo zastępcze, prośba o zamieszczenie informacji o 

promocji rodzicielstwa zastępczego w dzienniku elektronicznym 

"LIBRUS" dostępnym dla rodziców uczniów szkół, prośba do parafii z 

terenu powiatu świeckiego o możliwość udostępnienia plakatów 

promujących rodzicielstwo zastępcze, prośba do burmistrzów/wójtów 

gmin powiatu świeckiego o udostępnienie mieszkańcom (również w 

formie elektronicznej) informacji dotyczącej poszukiwania kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zorganizowano spotkanie z okazji 

dnia rodzicielstwa zastępczego - 9 inicjatyw; w ramach struktur 

wspierających rodzinną pieczę zastępczą zatrudniono łącznie 5 

pracowników; wsparciem objęto 98 rodzin zastępczych, w których 
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przebywało 154 dzieci. Wypłacono 2172 świadczeń na kwotę  

1.937.729,57 zł. 

18. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Bąkowie - prowadziło placówki opiekuńczo-

wychowawcze Nr 1 – 14 miejsc, Nr 2 – 8 miejsc, Nr 3 - 10 miejsc . 

w Placówkach w Bąkowie łącznie przebywało 37 dzieci ; Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie- zlecono prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej na 14 miejsc w Placówce przebywało 16 

dzieci. 

19. Dostosowywano formy wsparcia specjalistycznego do potrzeb dzieci 

umieszczonych w placówkach. 

20. Tworzono i realizowano programy usamodzielnienia (87 programów). 

21. Wspierano usamodzielnianych wychowanków (87 osoby objęte 

wsparciem). 

22. Podnoszono poziom wiedzy w zakresie problematyki pieczy zastępczej, 

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

w szkoleniach i samokształcenie. 

23. Zapewniono konsultacje, szkolenia, poradnictwo dla rodziców, dzieci 

i młodzieży, grupy wsparcia. 

24. Współpracowano z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki 

nad dzieckiem i rodziną (podjęto 1277 inicjatyw). 

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. Za rok 2021r. przedstawione na XLII sesji Rady 

Powiatu Świeckiego dnia 27 kwietnia 2022r. 
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8. 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 

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 bezrobotnym 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 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Realizacja usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy (185 osób bezrobotnych skorzystało z porady 

zawodowej indywidualnej, 0 osób bezrobotnych uczestniczyło w poradach 

zawodowych grupowych). 

2. Organizacja miejsc stażowych umożliwiających osobom bezrobotnym 

nabywanie umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego (259 

umów o zorganizowanie stażu, 310 bezrobotnych skierowanych na staż). 

3. Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy oraz pracodawców (2529 zgłoszonych wolnych miejsc 

pracy i aktywizacji zawodowej, 1382 wydanych skierowań do pracy). 

4. Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy (85 zawartych umów). 

5. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy przyznawane pracodawcom 

w ramach instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne , wyposażenie 
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i doposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, a nie ukończył 60 

roku życia) – 78 zawartych umów, 93 osoby bezrobotne skierowane 

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 (21 osób bezrobotnych 

ukończyło szkolenia). 

9. Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (53 zawarte umowy, 293 osoby 

uczestniczące w kształceniu ustawicznym). 

10. Organizacja robót publicznych (19 zawartych umów, 67 utworzonych miejsc 

pracy) i prac społecznie użytecznych (7 zawartych porozumień, 64 utworzone 

miejsca aktywizacji) we współpracy z gminami oraz gminnymi ośrodkami 

pomocy społecznej z terenu powiatu świeckiego. 

11. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą portalu praca.gov.pl (335 

elektronicznych rejestracji, 22 153 złożonych wniosków) oraz Samorządowej 

Elektronicznej Platformy Informacyjnej SEPI (4822 wydanych zaświadczeń). 

Komunikacja z osobami bezrobotnymi za pomocą wiadomość SMS (5398 

wysłanych SMS). 

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

przedstawione zostanie Radzie Powiatu Świeckiego. Za rok 2021r. przedstawione na XLI sesji Rady 

Powiatu Świeckiego dnia 30 marca 2022r. 

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

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

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

Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2003 roku. 

Podstawowe 

założenia 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych odbywała się ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków 

Powiatu Świeckiego w przypadku dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

W ramach Programu realizowano następujące zadania: 

1. Dofinansowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 33 z 107 

 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

• funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu i Nowem dla 

55 osób niepełnosprawnych w wysokości 1.193.280,00 zł; 

• likwidację barier architektonicznych dla 22 osób niepełnosprawnych 

w kwocie 349.857,47 zł; 

• likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dla 60 osób 

w kwocie 199.986,15 zł; 

• przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 

dla 456 osób w kwocie 710.987,14 zł; 

• sport, kulturę, turystykę i rekreację dla 254 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 8.964,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych. 

2. Realizowano program "Aktywny Samorząd" w ramach którego w roku 2021 

zawarto 147 umów na kwotę 587.310,88 zł, z czego do dnia 31.12.2021r. 

wypłacono 97 umów na kwotę 452.248,38 zł. Wysokość zobowiązań z 2021 

roku do wypłaty w ramach programu w pierwszym kwartale 2022 roku wynosi 

łącznie: 142.054,92 zł. 

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

którego uzyskano dofinansowanie jednego projektu: „Montaż windy wraz z 

towarzyszącymi robotami budowlanymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Świeciu” kwocie dofinansowania ze środków PFRON 150.000,00 zł. 

4. Realizowano program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. 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 pochodziło w 100% ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Kwota wydatkowana w ramach programu w 2021 roku to 

8.160,00 zł. 

5. Realizowano program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 

2019-2020”. Wsparciem objęto 10 osób niepełnosprawnych (w tym: dla 3 osób 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz dla 7 osób legitymujących się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności). Zrealizowano łącznie 2764 godziny 

usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach programu 

zatrudniono 4 asystentów. Wsparcie finansowe dla klientów pochodziło w 

100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota wydatkowana 

w ramach programu w 2021 roku to 114.646,61 zł. 

6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Ograniczania 

Skutków Niepełnosprawności (liczba osób korzystających: 108, łączna 

wartość zadania: 28.000,00 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 
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przekładanego Radzie Powiatu Świeckiego. Za rok 2021r. przedstawione na XLII sesji Rady Powiatu 

Świeckiego dnia 27 kwietnia 2022r. 

10. Program Przebudowy Dróg Powiatowych 

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

Świeckiego nr XXVII/175/13 z 22 maja 2013r., następnie Uchwałą nr XII/72/15 z dnia 28 października 2015r. 

oraz ostatecznie Uchwałą nr XXIV/154/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVII/175/13 z dnia 22 maja 2013r. 

Podstawowe 

założenia 

Podstawowym założeniem Programu jest rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych 

na administrowanej sieci dróg, ustalenie priorytetów remontowych 

i inwestycyjnych oraz opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych 

zadań. Usystematyzowanie w ramach czasowych realizacji zadań drogowych 

w połączeniu z ustaleniem ich szacowanej wartości pozwoliło na sprawne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych, partnerów realizacji zadań (gminy) 

i doprowadziło do znacznej poprawy stanu technicznego dróg powiatowych.  

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

W roku 2021 przebudowano i wyremontowano 21,994 km odcinków dróg 

powiatowych, wybudowano 4 385 mb ciągów pieszo – rowerowych oraz 667 m² 

ciągów pieszych za kwotę 17 796 994,92 zł: 

• 1046C Błądzim - Drzycim – Laskowice 3,473 km drogi  oraz  667 m² ciągów 

pieszych (3 599 979,41 zł) 

• 1048C Osie – Warlubie 6,590 km (2 832 059,76 zł) 

• 1215C Wałkowiska – Jeżewo 11,931 km drogi i 1,500km ciągu pieszo-

rowerowego  (10 367 423,76 zł) 

• 1265C Świekatowo – Serock- ciąg pieszo-rowerowy 2,885 km 

(997 531,99zł) 

 

Zadania których realizacja rozpoczęła się w 2021 roku: 

• 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko 2,200 km (18 783 219,98) 

• 1254C Dolna Grupa – Michale 3,500 km (2 920 636,86 zł) 

• 1211C Tleń – Lniano wraz z obiektem mostowym w miejscowości Wierzchy 

1,000 km  ( 5 735 247,47 zł) 

 

         Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2021 r., to:  

                                      (17 796 994,92 zł). 

 

Monitoring : Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowane zostanie do końca czerwca 2022 roku.  
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11. Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi 

Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021r. przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Nr XXV/163/20 z dnia 28 października 2020 roku.  

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu jest tworzenie partnerskiej współpracy Powiatu 

Świeckiego z organizacjami pozarządowymi poprzez cele szczegółowe: 

1. podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych; 

2. realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie o samorządzie 

powiatowym; 

3. wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 

społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych i zapewnienie im równych 

z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych; 

4. wspieranie rozwoju organizacji; 

5. prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców 

oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów 

społecznych; 

6. uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nieobjętym przez struktury 

samorządowe; 

7. wzmocnienie wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk 

publicznych poprzez pracę Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii 

Społecznej; 

8. przygotowanie i realizację projektów partnerskich; 

9. zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami; 

10. wsparcie rozwoju wolontariatu w organizacjach pozarządowych; 

11. włączenie organizacji w proces budowania wizerunku Powiatu 

Świeckiego jako odpowiedzialnego społecznie samorządu. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

W 2021 roku Powiat Świecki przeznaczył na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi 200 901,99 zł w tym: 

1. W ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością zadania 

zrealizowały: Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych - na 

zadanie przeznaczono 25 000 zł. Zadanie obejmowało wypożyczanie 

sprzętu rehabilitacyjnego.  Zadanie zakończono i rozliczono.  

Polski Związek Niewidomych - na zadanie przeznaczono 4 430zł.  W ramach 

zadania pn. „Niewidzialna rehabilitacja” stowarzyszenie zrealizowało wjazd 

terapeutyczny do Jastrzębiej Góry dla grupy mieszkańców Powiatu 

Świeckiego, ponadto zakupiło  pakiet pomocy dydaktycznych (liniały 

powiększające, termometry mówiące). Zadanie zakończono i rozliczono. 

2. W ramach działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt zadanie pn. 

„Aktywną ochrona wód oraz zwalczanie kłusownictwa wodnego” 

zrealizował Polski Związek Wędkarski.  Na zadanie przeznaczono 8 000 zł. 

Zadanie zakończono i rozliczono.  
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3. W ramach działań w zakresie turystki i krajoznawstwa  zadania zrealizowały 

wymienione organizacje; 

Kujawsko -Pomorska Organizacja Turystyczna  - na zadanie przeznaczono 

15 000 zł. Celem zadania było  stworzenie strategii  i planu promocji marki 

terytorialnej Borów Tucholskich, podniesienie atrakcyjności 

i rozpoznawalności Borów Tucholskich. Zadanie zakończono i rozliczono. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej  

Stowarzyszenie zrealizowało dwa zadania:   

1. „Tydzień mobilności rowerowej” – na zadanie przeznaczono 5 000 zł. 

Celem zadania była organizacja cyklu wydarzeń promujących 

krajoznawstwo, odkrywanie powiatu świeckiego na rowerze. 

2. „Infrastruktura w Sołectwie Mniszek  w Gminie Dragacz” – na zadanie 

przeznaczono 5 000 zł . Celem zadania była  budowa i montaż elementów 

infrastruktury turystycznej (3 komplety stolików wraz z miejscami do 

siedzenia). Zadania zakończono i rozliczono. 

4. W ramach zadania w zakresie ochrony i promocji  zdrowia zadania 

zrealizowały następujące organizacje:  

Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary -  na zadanie przeznaczono 28 120 zł.  

W ramach zadania zorganizowano spotkania edukacyjno – profilaktyczne 

dla mieszkanek Powiatu Świeckiego w wieku 40+. Zadanie zakończono i 

rozliczono. 

Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej - na zadanie przeznaczono 

6 000 zł. Zadanie obejmowało wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Mielna 

grupy 24 kobiet po leczeniu raka piersi. Zadanie zakończono 

i rozliczono. 

5. W ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Wspierania 

Rozwoju Gospodarczego  "Inkubator Przedsiębiorczości". Na zadanie 

przeznaczono 80 000 zł. Realizowany przez stowarzyszenie program 

„Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” jest trwałym elementem 

wspierania działalności gospodarczej, w ramach którego mieszkańcy mają 

pełen dostęp do informacji na temat działalności, źródeł dofinansowania  

oraz mogą skorzystać z lokalu na atrakcyjnych warunkach. Zadanie 

zakończono i rozliczono. 

6. W ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży zadania zrealizowały następujące organizacje:  

Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Świecie  - na zadanie pn. „Aktywny 

wypoczynek nad polskim morzem” przeznaczono 10 000 zł. Celem zadania 

była realizacja obozu zapaśniczego w Kołobrzegu dla grupy 20 osób. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 

Fundacja Aktywizacji i Integracji - na zadanie pn. „Spędzamy aktywne 

wakacje z FAI” przeznaczono 8 609,80 zł. Celem zadania było umożliwienie 

spędzenia czasu wolnego grupom, które nie były w stanie wziąć udziału w 

wydarzeniach kulturalnych sportowych czy edukacyjnych, min. dorosłej 
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młodzieży, która opuściła placówki pieczy zastępczej.  Zadanie zakończono  

i rozliczono. 

Stowarzyszenie – Edukacyjno- Kulturalne "NDM "- na zadanie pn. „Klockowe 

L – maszyny” przeznaczono 900 zł. Celem zadania była organizacja 

warsztatów  dla 30 dzieci z 3 gmin Powiatu Świeckiego (Jeżewo, Osie,  

Świekatowo).  Zadanie zakończono i rozliczono. 

7. W ramach  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zadanie 

zrealizował   Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Na realizację zadania 

przeznaczono 8 000 zł. Zadanie polegało na organizacji imprez sportowych i 

prowadzeniu powiatowego systemu współzawodnictwa dla dzieci 

i młodzieży. Zadanie zakończono i rozliczono. 

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

Świeckiego w maju 2022r. 

12. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z 
perspektywą na lata 2026-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego uwzględniający lata 2021-2025 z perspektywą na lata 

2026-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty uchwałą Nr XXX/196/21 Rady Powiatu 

Świeckiego z dnia 31 marca 2021 r.  

Podstawowe 

założenia 

Celem uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego jest 

poprawa stanu środowiska poprzez realizację wyznaczonych celów: 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

4. Zminimalizowanie oddziaływania hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego. 

5. Racjonalna gospodarka odpadami. 

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

suszom, wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji 

przemysłowych. 

7. Dalsza ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

8. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2021 

w celu realizacji 

założeń 

Koszty poniesione na realizację Programu w 2021 r. przez gminy powiatu 

świeckiego i Powiat Świecki przedstawiają się następująco: 

Ochrona powietrza – 8 318 905,99 zł 

1. Modernizacja i wymiana przestarzałych źródeł ciepła: 447 389,94 zł. 

2. Termomodernizacja budynków: 276 301,70 zł. 
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przyjętych 

w dokumencie 

3. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej: 45 370,23 zł. 

4. Promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerów i środków 

transportu wykorzystujących napędy przyjazne środowisku: 9 455,06 zł. 

5. Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych: 997 531,99 zł. 

6. Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem instalacji OZE: 

4 293 682,65 zł. 

7. Wymiana oświetlenia na mniej energochłonne: 2 249 174,42 zł 

Ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa – 18 471 533,74 zł 

1. Dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenach gmin: 13 854 

612,54 zł. 

2. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków: 416 132,93 zł. 

3. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia poprzez dalszy rozwój i 

modernizację infrastruktury wodociągowej na terenach gmin: 4 200 

788,27 zł. 

Ochrona przed hałasem i polami magnetycznymi: 69 221 057,68 zł 

1. Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu 

komunikacyjnego poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w 

SIWZ uwzględniające m. in. Montowanie dźwiękoszczelnych okien, 

kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych:  0,00 zł. 

2. Budowa, rozbudowa i poprawa stanu głównych szlaków 

komunikacyjnych powiatu: 8 286 050,48 zł. 

3. Realizacja inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych 

zgodnie z planami inwestycyjnymi: 60 935 007,20 zł. 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – 14 695 467,23 zł 

1. Rozwój Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

oraz lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów: 19 242,00 zł. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów oraz 

selektywnego zbierania odpadów: 13 961 810,89 zł. 

3. Kontynuacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi: 8 950,73 zł 

4. Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów: 15 106,92 zł. 

5. Rekultywacja i monitoring zamkniętych składowisk odpadów: 393 

075,05 zł. 

6. Pomoc w usuwaniu azbestu: 297 281,64 zł. 

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska –3 464 312,07 zł 

1. Wsparcie działań zmierzających do budowy małych zbiorników 

retencyjnych na terenie powiatu: 0,00 zł. 

2. Okresowa konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracji 

wodnych na terenie powiatu: 713 435,62 zł. 
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3. Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych: 2 750 876,45 zł. 

Ochrona przyrody – 641 311,05 zł 

1. Inwentaryzacja oraz bieżąca ochrona istniejących pomników przyrody: 

57 692,00 zł. 

2. Realizacja zadań z zakresu rozwoju bezpiecznej dla środowiska 

nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej zapewniającej wzrost 

potencjału turystycznego regionu: 71 156,23 zł. 

3. Promowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych: 

0,00 zł. 

4. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni: 506 967,32 zł 

5. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w oparciu o 

zasady powszechnej ochrony lasów, zapewnienia trwałości ich 

użytkowania, zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji 

lasów oraz powiększania zasobów leśnych: 5 495,50 zł. 

Ochrona zasobów geologicznych i gleb – 0,00 zł 

1. Ochrona gleb najlepszych kompleksów w MPZP przed 

zainwestowaniem: 0,00 zł. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców – 35 961,32 zł 

1. Promocja walorów przyrodniczych powiatu poprzez zamieszczanie 

informacji na stronach www, w lokalnych gazetach, na targach 

turystycznych: 10 463,00 zł. 

2. Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w 

dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego: 16 266,46 zł. 

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie 

z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-

edukacyjnej w tym zakresie: 7 250,86 zł. 

4. Wyeliminowanie negatywnych zachowań (np. wypalanie traw, 

porzucanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, 

wylewanie nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód i gleby, 

spalanie odpadów w paleniskach domowych, dewastacja zieleni 

publicznej: 0,00 zł. 

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

sposobów minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych 

gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów 

naturalnych  - 1 981,00 zł. 

 

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

2021 realizowane przez Wydział OŚ przedstawiały się następująco: 
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1. Przekazanie dotacji ze środków Powiatu Świeckiego dla pięciu 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świeckiego - 

66 000,00 zł; 

2. Zakup nagród na konkursy ekologiczne - 1 981,00 zł; 

3. Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na zakup 

materiałów i sprzętu - 30 000 zł; 

4. 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 

Współpracy i zamówień publicznych; 

5. Doposażenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Serocku – 3 000,00zł; 

6. Wykonanie kolejnego opracowania „Program ochrony środowiska dla 

Powiatu Świeckiego na lata 2021 – 45 250,00 zł; 

7. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa 

Powiatowego w Świeciu – 91 979,40 zł; 

8. Projekt zagospodarowania wód opadowych z budynku Starostwa 

Powiatowego w Świeciu – 9 900,00zł; 

9. Usługa transportowa rozwiezienia do gmin pojemników do zbierania 

odpadów tworzyw sztucznych zakupionych przez powiat w roku 

ubiegłym – 1 168,00 zł; 

10. Zakup nasion na łąki kwietne – 371,00 zł; 

11. Zakup drzewek posadzonych w ramach obchodów „Dnia Ziemi” – 

273,00 zł. 

Pozostałe zadania wynikające z omawianego Programu realizowały następujące 

wydziały Starostwa Powiatowego w Świeciu: Organizacyjny, Współpracy i 

Zamówień Publicznych oraz Powiatowy Zarząd Dróg. 

Monitoring: Raport z realizacji programu sporządza się co dwa lata. Raport za lata 2018-2019 został 

przedłożony Radzie Powiatu Świeckiego na sesji w dniu 28 października 2020r. 
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13.  Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2024 

Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 przyjęty uchwałą Nr XXIX/189/21 Rady Powiatu Świeckiego 

z dnia 24 lutego 2021r.  

 

Podstawowe 

założenia 

Celem uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Świeckiego jest 

m. in.: 

1. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z 

uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej. 

2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania. 

3. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego. 

4. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 

potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami. 

5. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 

eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych 

zabytków. 

6. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2021 w celu 

realizacji założeń 

przyjętych w 

dokumencie 

1. Zlecenie sporządzenia dokumentacji dotyczącej „Przebudowy 

zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą 

sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne” położonego na 

terenie założenia dworsko-parkowego w Bąkowie. 

2. Przyjęcie Uchwały nr XXXV/217/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 

września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego. 

3. Wykonanie renowacji pomnika zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska 

Polskiego i Laskowickiej w Świeciu – koszt. wykonania 18.450 zł. 
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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 bezterminowo 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 2021 

w celu realizacji 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

1. Kontynuowanie kampanii informacyjnej na temat tras turystycznych, 

otwartych lokali gastronomicznych oraz bazy noclegowej prowadzona na 

stronie internetowej www.csw.pl. 

2. Wspieranie lokalnych wytwórców żywności oraz rękodzieła poprzez 

zakup lokalnych produktów jako późniejszych „gadżetów promocyjnych” 

przekazywanych m.in. gościom Starosty Świeckiego. 

3. Ogłoszenie konkursu dla mieszkańców Powiatu Świeckiego z okazji 

Światowego Dnia Kociewia: plastycznego dla najmłodszych oraz na 

wiersz dotyczący Kociewia dla osób pełnoletnich.  

4. Podjęcie działań dotyczących dziedzictwa mennonitów w regionie: 

Powiat Świecki był współorganizatorem wizyty blogerów w ramach 

Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Podczas wizyty zaprezentowano 

walory turystyczne regionu oraz dziedzictwa menonickiego (chaty w 

gminie Dragacz oraz chatę w Chrystkowie).  

5. Współorganizacja Tygodnia Mobilności Rowerowej w Powiecie Świeckim. 

W ramach zadania odbyły się dwa rajdy rowerowe, spotkania z 

podróżnikami oraz ekspertami.  

6. Prowadzenie letniego zestawienia wydarzeń kulturalnych i sportowych w 

Powiecie Świeckim – publikacja na portalu Facebook.  

7. Zaproszenie mieszkańców do wspólnego reprezentowania Powiatu 

Świeckiego podczas Święta Kociewia w Gdańsku. 

8. Podczas Festiwalu Smaku w Grucznie wybrano kolejny Smak Regionu, 

który trafił do Koszyka Smaków Powiatu Świeckiego: pasztet z 

Manufaktury Wędliniarskiej Olchowy Dymek oraz Ser Henryk Spółdzielni 

Mleczarskiej z Drzycimia.  

9. Współtworzenie marki turystycznej Borów Tucholskich: udział w 

warsztatach, grupach wymiany doświadczeń, konsultacjach.  

10. Zaproszenie – w ramach promocji Koszyka Smaków - lokalnych 

producentów żywności, rękodzieła, kół gospodyń wiejskich 

do stworzenia stoiska Powiatu Świeckiego podczas Dożynek 

Wojewódzkich w Toruniu.  

11. Powiat Świecki pozyskał środki od firmy Mondi Świecie S.A. na 

odnowienie szlaku Czarcich Gór oraz poprawy stanu infrastruktury 

turystycznej wzdłuż ścieżek rowerowych Gminy Świecie. 

http://www.csw.pl/
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12. Realizacja projektu „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie 

dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia” finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej. 

13. Współfinansowanie trzech wydawnictw dotyczących historii i atrakcji 

turystycznych Powiatu Świeckiego.  

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. Za rok 2021r. przedstawione na posiedzeniu Komisji  dnia 25 marca 2022r. 
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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 2020 2021* 2018 2019 2020 2021* 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Świeciu 
302 384 400 410 12 15 16 16 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych w Świeciu 
312 396 426 418 15 16 16 16 

1. II Liceum Ogólnokształcące 148 248 292 274 6 9 10 10 

2. Technikum Nr 2  93 116 114 124 4 5 5 5 

3. Szkoła Policealna Medyczna 12 0 0 0 1 0 0 0 

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych 

Nr 2  
59 32 20 20 4 2 1 1 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Świeciu 
930 1199 1204 1213 38 48 46 46 

1. III Liceum Ogólnokształcące 80 105 108 99 4 5 4 4 

2. Technikum 526 660 636 637 22 27 25 24 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1  324 434 460 477 12 16 17 18 

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 

w Świeciu: 
226 189 175 174 22 +4 22 +5 23+4 23+4 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna 

nr 6 im. Jana Pawła II 
134 112 104 112 15 16 17 17 

2. Gimnazjum Specjalne nr 5 im. 

Jana Pawła II 
31 - - - 4 - - - 

3. Specjalna Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 2  
18 24 24 23 1 2 2 2 

4. Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy im. 

Jana Pawła II 

18 25 27 24 2 4 4 4 

5. Przedszkole Specjalne nr 10 

„Słoneczna Polana” da dzieci z 

niepełnosprawnością 

intelektualną, ze sprzężeniami i z 

autyzmem 

25 28 20 15 4 5 4 4 

Zespół Szkół w Nowem: 199 294 303 349 9 12 13 14 

1. Liceum Ogólnokształcące  17 54 56 70 1 3 3 4 

2. Technikum 113 146 155 162 4 5 6 6 
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3. Branżowa Szkoła I Stopnia  69 94 92 117 4 4 4 4 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Polskich 

Olimpijczyków w Warlubiu: 

127 129 126 133 15+1 14+2 14+2 16+2 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna 

nr 2 
77 80 72 79 9 9 9 10 

2. Specjalna Branżowa Szkoła I 

Stopnia  
9 14 17 20 1 1 1 2 

3. Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 
26 27 29 26 4 4 4 4 

4. Gimnazjum Specjalne Nr 2 7 - - - 1 - - - 

5. Przedszkole Specjalne Nr 2 

„Promyczek” 
8 8 8 8 1 2 2 2 

Razem 2 096 2 591 2634 2697 

115 

w tym 5 

przedszk

olnych 

134 

w tym 7 

przedszk

olnych 

134 w 

tym 6 

przedszk

olnych 

137 w 

tym 6 

przedszk

olnych 

* dane na 30 września 2021 roku 
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Zdawalność egzaminu maturalnego ( termin główny) w szkołach dla młodzieży 

Szkoła Liczba absolwentów Liczba abiturientów Liczba osób które zdały egzamin Zdawalność egzaminu maturalnego 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu 

66 108 100 95 65 108 100 95 64 106 88 89 99 % 98 % 88 % 94% 

II Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu (ZSOiP) 

81 35 40 60 79 35 40 56 76 33 32 44 96 % 94 % 80 % 79% 

III Liceum 
Ogólnokształcące 
w Świeciu (ZSP) 

19 9 14 16 16 2 8 14 10 1 5 5 63 % 50 % 63 % 36% 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Nowem 

25 

Nie było 

absolwen

tów 

16 

Nie było 

absolwen

tów 

25 x 16 X 16 x 6 X 64 % x 38 % X 

Technikum 
w Świeciu (ZSP) 104 108 143 108 88 88 112 90 77 72 90 61 88 % 82 % 80 % 68% 

Technikum nr 2 
w Świeciu (ZSOiP) 21 23 11 17 21 16 10 16 14 13 6 12 67 % 81 % 60 % 75% 

Technikum 
w Nowem 28 24 32 28 21 13 19 25 18 10 16 11 86% 77 % 84 % 44% 

Razem 344 307 356 324 315 262 305 296 275 235 243 222 87 % 90 % 80 % 75% 
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*W 2021 r. w SOSW w Warlubiu nikt nie przystępował do egzaminu zawodowego. 
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Szkoła Liczba kwalifikacji Liczba zdających 
Liczba osób które zdały 

egzamin 
Zdawalność egzaminu 

zawodowego 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Zespół Szkół w Nowem 5 6 7 9 58 78 68 59 51 69 50 47 88  % 89  % 74 % 80 % 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Świeciu 
49 32 35 28 482 445 383 262 346 329 241 196 72 % 74 % 63% 75 % 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i 

Policealnych w Świeciu 
14 7 5 5 133 87 47 56 108 77 37 45 81 % 89 % 79 % 80 % 

Zespół Szkół Specjalnych nr 

1 w Świeciu 2 1 1 2 3 3 3 4 2 2 2 1 67 % 67 % 67 % 25 % 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Warlubiu 2 2 2 0 2 2 2 0 1 2 2 - 50 % 100 % 100 % - 

Ogółem 72 48 50 44 678 615 503 381 508 479 332 289 74,9 % 77,9 % 66 % 76 % 
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Zatrudnienie nauczycieli 

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki na dzień 30.09.2021 r. 

zatrudnionych było 404 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty, stanowiło to 327,53 etatu. 

Stopień 

awansu 

zawodowego 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 
Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu 

na etaty 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Bez stopnia 17 17 14 10 6,42 9,4 3,57 2,39 

Stażysta  9 21 14 10 5,3 9,62 12,94 7,38 

Kontraktowy 49 46 45 58 43,52 36,06 36,75 49,86 

Mianowany 63 67 63 66 53,71 52,19 54,96 55,50 

Dyplomowany 208 242 248 260 178,92 191,87 207,9 212,43 

Ogółem 346 393 384 404 287,87 299,14 316,12 327,56 

 

 

Szkoły niepubliczne 

 (na dzień 30.09.2021 r.) 

1. Technikum Informatyki „Menedżer” w Świeciu 

2. Technikum Logistyki „Menedżer” w Świeciu 

3. Liceum Ogólnokształcące „Menedżer” w Świeciu 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Oskar” w Świeciu 

5. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu 

7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „APIS” w Świeciu 
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8. Policealna Szkoła Zawodowa „APIS” w Świeciu 

9. Policealna Szkoła Medyczna „APIS” w Świeciu 

10. Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „APIS” w Świeciu 

 

Liczba uczniów w szkołach 
niepublicznych 

2018 2019 2020 2021 

Młodzież – szkoły zawodowe 58 68 67 93 

Młodzież – szkoły 
ogólnokształcące 

80 97 126 135 

Dorośli – szkoły zawodowe 501 451 574 657 

Dorośli – szkoły 
ogólnokształcące 

489 417 359 293 

Ogółem 1 128 1 033 1126 1178 

 

 

 

Obsługę administracyjno-finansową szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Świeciu prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu. 

Informacje, sprawozdania z zakresu edukacji przedstawiane Radnym Rady Powiatu Świeckiego w roku 

2021 : 

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

zawodowego w szkołach i placówkach powadzonych przez Powiat Świecki w roku 2020 – 

przedstawione na sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24.02.2021 r.; 

2) Przegląd inwestycji prowadzonych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest 

Powiat Świecki - przedstawiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu 

Świeckiego, 24.03.2021 r.; 

3) Organizacja pracy szkół na rok szkolny 2021/2022. Sytuacja i przyjęte rozwiązania w szkołach 

ponadpodstawowych. Przygotowania szkół do egzaminu maturalnego i zawodowego - 
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przedstawione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego, 

23.04.2021r.; 

4) Sprawozdanie z realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych - przedstawione na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego, 25.06.2021 r.; 

5) Planowane inwestycje oświatowe - przedstawione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i 

Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego, 18.08.2021 r.; 

6) Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 - przedstawione na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego, 20.08.2021 r.; 

7) Sprawozdanie z wyników egzaminów maturalnych, zawodowych w szkołach, dla których Powiat jest 

organem prowadzącym - przedstawione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Świeckiego, 24.09.2021 r.; 

8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - przedstawiona 

podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego, 01.12.2021 r.; 

9) Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – przedstawiona podczas sesji Rady Powiatu 

Świeckiego, 01.12.2021 r.; 

10) Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Świecki w roku 2021 - przedstawiona podczas sesji Rady Powiatu 

Świeckiego, 01.12.2021 r. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu jest publiczną placówką oświatową, która wspomaga 

działania przedszkoli, szkół i placówek. Współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu 

i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

69 placówek oświatowych z powiatu świeckiego przydzielonych jest poszczególnym pracownikom 

pedagogicznym poradni. Każdą placówką w danym roku szkolnym opiekuje się psycholog, pedagog i 

logopeda.  

Zatrudnienie: 19,1 etatów pedagogicznych. Dla potrzeb prac zespołu orzekającego działającego w 

placówce zatrudnionych jest dwóch lekarzy (pediatra i psychiatra). Kadrę pedagogiczną poradni stanowią 

logopedzi, psychologowie, pedagodzy, doradca zawodowy, terapeuta integracji sensorycznej, 

rehabilitant, psychoterapeuta. 

W czasie pandemii w 2021r. prowadzone były nieprzerwanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Świeciu wszystkie terapie i planowane diagnozy.  Pracownicy poradni udzielają wsparcia merytorycznego 

na terenie placówek oświatowych: prowadzą konsultacje dla rodziców i nauczycieli, obserwują uczniów i 

przedszkolaków w środowisku szkolnym i przedszkolnym. Podczas zawieszenia działalności szkół, 

poradnia pracowała nadal stacjonarnie. W związku z tym na bieżąco prowadzone były w poradni diagnozy: 

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i Zespół  Orzekający w PPP wydawał orzeczenia zgodnie z 

terminem i wpływem wniosków. Na terenie poradni prowadzone były indywidualne terapie 

psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, 

psychoterapia. Około 150 dzieci tygodniowo było objętych różnymi terapiami grupowymi w poradni. 

Frekwencja na zajęciach była wysoka, ponieważ uczniowie i rodzice chcieli uczestniczyć w normalnym 

procesie edukacyjnym w kontakcie osobistym z prowadzącym zajęcia. Uczniowie mieli też w poradni 

okazję do kontaktu z rówieśnikami. Mogliśmy wspomóc uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w pokonywaniu trudności w nauce, a przede wszystkim dzieciom lękowym, ze spektrum autyzmu w ich 

problemach społecznych i zapobiegać izolacji.   

Specjaliści poradni wykonują zadania związane z realizowaniem zadań profilaktycznych oraz 

wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. W okresie pracy zdalnej w 

szkołach pracownicy poradni wspierali nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców czy rodziców 

telefonicznie lub on- line. Psychoterapeuta poradni udzielała pedagogom porad i konsultowała szczególne 

problemy emocjonalne uczniów. Psycholodzy i pedagodzy byli w ciągłym kontakcie z pedagogami 

szkolnymi i na bieżąco wspierali ich w rozwiązywaniu problemów.  Z uwagi na zawieszenie działalności 

szkół i ograniczenie pracy przedszkoli nie było możliwe prowadzenie zajęć na terenie placówek. 

Pandemia odcisnęła swoje piętno na psychice dzieci, a także nauczycieli. Do szkoły wrócili uczniowie z 

zaległościami w nauce, problemami adaptacyjnymi, zaburzonymi relacjami rówieśniczymi.  Diagnozujemy 

obecnie dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji, z dużym poczuciem lęku sytuacyjnego oraz z 

trudnościami w pisaniu i czytaniu u dzieci najmłodszych.  
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Poradnia organizuje także terapie grupowe oraz terapie indywidualne, w tym w szczególności: 

psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, psychoterapię, Integracji sensorycznej i rehabilitacji, 

terapię słuchową Johansena i neuroflow.  

W Szkole Podstawowej w Nowem działa Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny PPP w Świeciu, gdzie 

diagnozują i prowadzą terapie i konsultacje psycholog i pedagog PPP w Świeciu.  

W roku szkolnym 2020/2021 wpłynęło do poradni 1312 zgłoszeń dzieci w różnych sprawach, a na podstawie 

wykonanych diagnoz na wniosek rodziców wydaliśmy opinie i orzeczenia. Poradnia wydaje orzeczenia i 

opinie, wymagane przepisami prawa oświatowego. 

Wydane orzeczenia 

i opinie 

Orzeczenia Opinie 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

362 389 337 

388 i 85 WWR 

(wczesne 

wspomaganie 

rozwoju) 

821 854 546 729 

Poradnia stwarza odpowiednie, bezpieczne warunki do pracy, diagnozy i terapii.  Na bieżąco prowadzone 

są remonty poprawiające bezpieczeństwo i komfort budynku, który przystosowany jest do użytku osób 

niepełnosprawnych. 

Monitoring: Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przedstawione zostało 

podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego dnia 01.12.2021r. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu 

Od początku 2021 r. nieprzerwanie realizowano zadania statutowe z zachowaniem wszelkich zaleceń 

sanitarnych. W okresie obowiązywania restrykcji epidemicznych wprowadzono ograniczenia w obszarze 

organizacji spotkań w formie stacjonarnej, niektóre działania przeniesiono do sieci.  

W 2021 roku z usług biblioteki korzystały głównie osoby pracujące i uzupełniające wykształcenie  

w wieku 25-44 lata oraz użytkownicy aktywni zawodowo w wieku 45-60 lat. Czytelnicy  w wieku  

20-24 lata, to głownie studenci. Użytkownikami biblioteki są też niepracujący powyżej 60 lat.        

 Z zasobów książnicy korzystają również uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowujący się do 

egzaminu maturalnego i olimpiad przedmiotowych, jak również dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym 

i szkolnym. 

Oferta biblioteki jest dostosowana do potrzeb osób w różnym wieku.   

Zdalne usługi dostępne dla czytelników biblioteki:   

- bezpłatny dostęp do bazy e-booków, audiobooków i kursów wideo na platformie IBUK Libra oraz Biblio 

ebookpoint, 

- katalog biblioteczny udostępniany na stronie internetowej www.bpswiecie.pl, pozwala założyć konto 

biblioteczne nowym czytelnikom oraz zamawiać i rezerwować książki, 

http://www.bpswiecie.pl/
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- skanowanie fragmentów dokumentów i przesyłanie ich czytelnikom drogą mailową, 

- udział w quizach, konkursach i szkoleniach. 

Z poziomu czytelni użytkownicy mogą korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA. Wypożyczalnia ta udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne 

książki i czasopisma naukowe.   

Dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją wzroku przygotowano jedno stanowisko komputerowe z 

klawiaturą posiadającą kontrast oraz stanowisko z lupą elektroniczną z funkcją czytania tekstu. Zakupiono 

również książki z dużą czcionką oraz audiobooki. Strona internetowa biblioteki jest dostosowana do 

potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. 

W imprezach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym uczestniczyły dzieci i młodzież, dorośli, także osoby 

starsze, chore i z niepełnosprawnościami (ilość uczestników 424). Część przedsięwzięć miała charakter 

zdalny.  

W celu wsparcia metodycznego dla pracowników bibliotek gminnych przeprowadzono szkolenia online 

dla bibliotekarzy (ilość uczestników 61).  Tematy przeprowadzonych szkoleń: - Dostępność w bibliotece – 

ABC bibliotekarza i instytucji kultury, - Męskie czytanie – jakie książki polecać, gdy mężczyzna wkracza do 

biblioteki, - Kreatywny zespół nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiązywanie problemów w bibliotece. 

Imprezy 

kulturalne i 

edukacyjne 

Liczba imprez Liczba uczestników 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

116 85 32 21 4434 2192 369 485 

 

Najważniejsze wydarzenia 

 

Szkolenia dla bibliotekarzy 

Dostępność w bibliotece – ABC bibliotekarza i instytucji kultury 

Męskie czytanie – jakie książki polecać, gdy mężczyzna wkracza 

do biblioteki 

Kreatywny zespół, nieszablonowe pomysły i twórcze 

rozwiązywanie problemów w bibliotece. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych osób starszych - cotygodniowe zajęcia czytelnicze 

mające na celu przeciwdziałanie samotności i aktywizację intelektualną seniorów 

Konkurs wiedzy o regionie „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” (forma online) 

Wycieczka dla dzieci do Toskanii Kociewskiej (Projekt „Czytam i więcej wiem”) 

Udział w Targach Edukacyjnych online 

„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” coroczna akcja skierowana do najmłodszych 

czytelników.  
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W 2021 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu otrzymała dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6000,00 zł, z czego zakupiono nowości 

książkowe i zdalny dostęp do platformy ebooków, audiobooków i kursów online. 

W 2021 r. realizowano III edycję projektu „Czytam i więcej wiem”  w programie „Działaj Lokalnie” Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce i Ośrodka 

Działaj Lokalnie. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 2750,00zł przeznaczono na organizację 

wycieczki i dwóch konkursów adresowanych do mieszkańców Powiatu Świeckiego.  

Monitoring: Informacja o stanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2021r. została 

przedstawiona dnia 25 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.  

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.  

Dostępność do nieodpłatnych świadczeń medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w ramach umowy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjentom oraz mieszkańcom Powiatu Świeckiego zapewnia Nowy 

Szpital Spółka z o.o. w Świeciu. Wchodzi również w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego 

dysponując jednym Zespołem Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistyczna) oraz czterema typu P 

(podstawowa z ratownikami). 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 2020 2021 (zmiana) 3 

 60 145 707,24 63 761 517,04 71 916 429,86 80 053 667,45 (+ 8 137 237,59) 

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu w 2021 r. zakupił oraz pozyskał sprzęt medyczny i wyposażenie o wartości 

3 849 000,10 zł m.in.: kardiomonitory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS, ssaki jezdne, 

 
 

3 Porównanie roku 2020 do 2021. 

Spotkanie z nauczycielami – prezentacja najnowszej literatury z zakresu pedagogiki. 

Konkurs fotograficzny „Letnie leniuchowanie z książką”  (Projekt „Czytam i więcej wiem”) 

Warsztaty komiksowe – cykl 3 spotkań 

Rodzinny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim (forma online) (Projekt „Czytam i 

więcej wiem”) 
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elektryczne, mobilne, zestawy artroskopowe, aparat do hemodializy,  ambulans sanitarny typu B z 

wyposażeniem, ambulans Volkswagen Crafter, łóżka szpitalne elektryczne i hydrauliczne z materacami, 

wózek anestezjologiczny, pompy infuzyjne ze stacją dokującą, aparat elektrochirurgiczny Spectrum z 

wyposażeniem, aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową, aparat do terapii falami 

uderzeniowymi, stół operacyjny, przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne z systemem jezdnym PUR, 

system monitoringu wizyjnego IP, komputery, klimatyzatory, wózki do przewożenia chorych, sprzęt AGD, 

zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń.   

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez szpital w 2021r. należą: modernizacja Oddziału 

Ginekologiczno - Polożniczego , realizacja projektu  pn."Poprawa efektywności energetycznej obiektów 

Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu”, czyli  termomodernizacja szpitala (dwa szpitalne budynki, budynek 

główny szpitala oraz oddalony od niego budynek, gdzie mieszczą się oddziały: płucny, zakaźny i paliatywny 

zostały ocieplone i zmodernizowane) oraz modernizacja pracowni RTG.  

Monitoring: Informacja o funkcjonowaniu Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu za 2021r. i I półrocze 2022r. 

oraz Informacja o funkcjonowaniu państwowego ratownictwa medycznego na obszarze Powiatu 

Świeckiego przedłożona zostanie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Radzie 

Powiatu Świeckiego we wrześniu 2022r.  

Profilaktyka: 

Powiat Świecki w roku 2021 realizował 1 program profilaktyczny – Program zapobiegania upadkom dla 

Seniorów.  

Program realizowany był w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Umowę z Urzędem Marszałkowskim o realizację Programu podpisano 27 kwietnia 2021 roku. 

Koordynatorem Programu był „Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA w Bydgoszczy, 

który realizował szkolenia dla trenerów, prowadził badania i wykłady dla uczestników. Program 

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. Jego  promocja realizowana była 

poprzez stronę powiatu, w lokalnej prasie oraz media społecznościowe. Rekrutacja odbywała się w 

miesiącach lipiec i sierpień, na podstawie zgłoszeń osób chętnych do udziału w planowanych działaniach. 

Deklarację udziału złożyły 63 osoby. Do Programu zakwalifikowano 47 osób. Zajęcia odbywały się od 23 

września do 10 grudnia 2021 roku, w 3 grupach (2 w Świeciu, 1 w Nowem). W trakcie trwania Programu 

odbył się wykład dr Andrzeja Chęsy z zakresu utrzymania prawidłowej postawy, rehabilitacji wad oraz 

prawidłowej diety seniora. 

Każdy senior przed rozpoczęciem zajęć w ramach programu został przebadany przez lekarza medycyny 

sportowej, fizjoterapeutę i psychologa. Po zakończeniu udziału odbyły się badania sprawdzające wpływ 

ćwiczeń w trakcie Programu na poprawę elastyczności ciała uczestników. 

Koszty programu: 16 092,00 zł 

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

2017- 2022. 
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Program ma na celu zapewnienie osobom z zburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej 

do ich potrzeb, która realizowana ma być poprzez:  

• upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 

• upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

• aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy; 

• udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

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

niepełnosprawne i seniorów. W 2021 roku Powiat prowadził następujące działania: 

1. Współorganizacja wyjazdu rehabilitacyjnego dla niewidomych i niedowidzących mieszkańców 

powiatu świeckiego. 

Wyjazd rehabilitacyjny został zorganizowany czerwcu 2021 roku. Zajęcia rehabilitacyjne 

obejmowały: naukę orientacji przestrzennej, interpretację ruchu ulicznego, zasady szukania 

opuszczonych przedmiotów, rozpoznawanie pieniędzy i bilonu, obsługę  sprzętów AGD oraz 

podstawy pisma Brail’a. 

2. Organizacja akcji „Maseczka dla Mieszkańca” . 

W ramach akcji zakupiono maseczki ochronne z logo Powiatu Świeckiego i rozdano je 

mieszkańcom. 

3. Organizacja ćwiczeń plenerowych dla mieszkańców powiatu. 

W ramach akcji mieszkańcy powiatu mieli możliwość udziału w ćwiczeniach prowadzonych na 

stadionie „Wda” w Świeciu. Ćwiczenia zorganizowano w dniu 16 maja 2021 roku. 

4. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia 2021 roku. 

W 2021 roku podtrzymano współpracę z Fundacją JiM i Powiat włączył się w ogólnopolskie 

obchody Dnia Świadomości Autyzmu. Budynek Starostwa Powiatowego w Świeciu został 

oznaczony w ramach akcji „Świecimy na niebiesko”. 

5. Przygotowanie materiałów edukacyjnych: 

• Wyprodukowania Ogólnopolskiej Karty Seniora we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Manko. 

• Zakup:  kamizelek i rękawków odblaskowych,  ogrzewaczy do rąk, płaszczy 

przeciwdeszczowych, plastrów w opakowaniach, breloków monitorujących poziom 

promieniowania UV. 

6. Otrzymane nagrody: 

• Nagroda „Zdrowy Samorząd” za realizację projektu „Pracuj Zdrowo”. 

• Nagroda „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” za podjęcie szeregu działań mających 

na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w warunkach COVID w latach 2020-2021. 

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 
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Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla dziewcząt w Topolnie 

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 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 1.193.280,00 zł; likwidację barier 

architektonicznych dla 22 osób niepełnosprawnych w kwocie 349 857,47 zł; likwidację barier 

technicznych i w komunikowaniu się dla 60 osób w kwocie 199.986,15 zł; przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla 456 osób w kwocie 710 987,14 zł; sport, kulturę, 

turystykę i rekreację dla 254 osób niepełnosprawnych na kwotę 8.964 zł dla 3 organizacji 

pozarządowych. 

2. Realizowano program "Aktywny Samorząd" w ramach którego w roku 2021 zawarto 147 umów na 

kwotę 587.310,88 zł, z czego do dnia 31.12.2021r. wypłacono 97 umów na kwotę 452.248,38 zł. 

Wysokość zobowiązań z 2021 roku do wypłaty w ramach programu w pierwszym kwartale 2022 roku 

wynosi łącznie: 142.054,92 zł. 

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

dofinansowanie jednego projektu: „Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu”  w łącznej kwocie dofinansowania ze środków PFRON 

150.000,00 zł. 

4. Realizowano program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. 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 pochodziło ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota 

wydatkowana w ramach programu w 2021 roku to 8.160,00 zł. 

5. Realizowano program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”. Wsparciem objęto 

10 osób niepełnosprawnych (w tym: dla 3 osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności oraz dla 7 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności). Zrealizowano łącznie 2764 godziny usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej. W ramach programu zatrudniono 4 asystentów. Wsparcie finansowe dla klientów 

pochodziło w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota wydatkowana w ramach programu 

w 2021 roku to 114.646,61 zł. 

6. Objęło wsparciem 98 rodzin zastępczych, w których przebywało 150 dzieci, wypłacono łącznie 2328  

świadczeń na kwotę 1.937,729,57 zł.  

7. Wypłacono środki pochodzące z dotacji na realizację dodatku wychowawczego dla rodzinnej pieczy 

zastępczej – 1291 dodatków na kwotę 635 096 zł. 

Wypłacono środki pochodzące z dotacji na realizację dodatku wychowawczego dla instytucjonalnej 

pieczy zastępczej – 512 dodatków na kwotę 244.225 zł. 

8. Kontynuacja w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19."  

W ramach kontynuacji użyczono zakupiony sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej dla dzieci w 

pieczy zastępczej oraz użyczono  zakupione wyposażono miejsca kwarantanny. 
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9. Realizowało 87 programów usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub 

pozostających w pieczy zastępczej, przyznało pomoc na usamodzielnienie 11 osobom, udzieliło 

wsparcia w zakresie uzyskania mieszkania 7 osobom. 

10. Realizowało projekt „Rodzina w Centrum 3” z których skorzystało łącznie 110 osób, a wartość 

projektu wyniosła 81.626,85 zł (środki UE). 

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

Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 

 

Placówka 
Liczba miejsc 

2018 2019 2020 2021 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze 

w Bąkowie 

POW Nr 1 30 30 30 14 

POW Nr 2 8 8 8 8 

POW nr 3 10 10 10 10 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

w Topolnie 
20 20 20 14 

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej 
Liczba miejsc 

2018 2019 2020 2021 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 

w Gołuszycach  
140 140 140 140 

dla osób przewlekle somatycznie 

chorych w Świeciu 
40 40 40 40 

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 

w Pruszczu 

49 - w tym 2 

miejsca dla 

Powiatu 

49 - w tym 2 

miejsca dla 

Powiatu 

Świeckiego 

49 - w tym 

1 miejsce 

dla 

Powiatu 

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 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

3 8 2 10 367 533 215 337 161 200 106 136 

 

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

Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świeciu udziela wsparcia rodzinom i dzieciom 

niepełnosprawnym w czterech obszarach: 

1. Diagnozie niepełnosprawności i wydawania orzeczeń i opinii wczesnego wspomagania rozwoju 

dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności.  

2. Prowadzeniu terapii i rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych  na terenie poradni. 

3. Prowadzeniu wsparcia merytorycznego dla nauczycieli uczestniczących w procesie edukacji dzieci 

niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie edukacji pośredniej dla rodziców poprzez stronę Internetową, broszury i ulotki oraz 

porady i szkolenia organizowane na terenie poradni. 

Obszary wsparcia 

dzieci 

niepełnosprawnych  

i ich rodzin 

Podjęte działania Dane liczbowe 

Diagnoza 

psychologicza, 

pedagogiczna, 

ruchowa, 

logopedyczna. 

1. Przeprowadzenie diagnoz w celu 

wykrycia niepełnosprawności, a następnie 

wydanie orzeczeń z zaleceniami wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego na 

terenie placówki oświatowej i zaleceniami 

dla rodziców.  

2. Wydanie orzeczeń do kształcenia 

specjalnego na okres od przedszkola do 

ukończenia edukacji do 25 roku życia dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

1202 diagnozy 

 

 

 

 

 

Wydano ogółem 321 

orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

• Niepełnosprawnych 

intelektualnie: 

- lekkiego stopnia 125 

- umiarkowanego stopnia 21 

- głębokiego stopnia 10 
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3. Wydawanie opinii WWRD od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do czasu 

rozpoczęcia nauki w szkole. 

   

• Niepełnosprawne 

ruchowo:, w tym z 

afazją 9. 

• Autyzm 27 i zespół 

Aspergera 50 

• Słabe widzenie 5 

• Słabe słyszenie 8 

• Zagrożenie 

niedostosowaniem 

społecznym 18  

• Niepełnosprawność 

sprzężona 40 

• Niepełnosprawność 

ruchowa 8 

 

Wydano 85 opinii WWRD  

Prowadzenie terapii 

na terenie PPP 

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w 

terapiach:  

1. Ogólnorozwojowych w ramach WWRD. 

2. Terapii psychologicznej i pedagogicznej, 

logopedycznej indywidualnie. 

3. Terapii integracji sensorycznej i 

rehabilitacji ruchowej. 

4. Terapii grupowej: Trening Umiejętności 

Społecznych dla dzieci z autyzmem, w tym 

zespołem Aspergera.  

5. Terapii grupowej – Metoda Dobrego 

Startu. 

6. Terapia grupowa młodzieży z zespołem 

Aspergera. 

 

 

27 dzieci 

70 dzieci 

 

11 dzieci 

 

18 dzieci 

 

 

6 dzieci 

 

6 uczniów LO 

 

Prowadzeniu 

wsparcia 

merytorycznego  

dla nauczycieli 

1. Pomoc w konstruowaniu Indywidualnych 

Programów Terapeutycznych dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

2. Prowadzenie sieci współpracy 

pedagogów z terenu powiatu – szkolenia i 

warsztaty metodyczne - „Praca z dzieckiem 

niepełnosprawnych po nauce zdalnej”.  

3. Szkolenia rad pedagogicznych: Jak 

pracować z uczniem z zespołem 

Aspergera. 

Realizowane w miarę 

zgłoszeń. 

 

3 spotkania szkoleniowe po 50 

nauczycieli 

 

 

5 rad pedagogicznych: 70 

nauczycieli  
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3. Konsultacje telefoniczne dla nauczycieli  

prowadzących edukację dzieci 

niepełnosprawnych. 

Działalność 

psychoedukacyjna  

dla rodziców 

1. Umieszczanie na stronie Internetowej 

PPP artykułów dla rodziców na temat 

rozwoju i opieki nad dziećmi z różnych 

dziedzin edukacji. 

2. Wydawanie broszur i ulotek na temat 

wykrywania niepełnosprawności i 

informacjach na temat wsparcia 

terapeutycznego.  

3. Szkolenia dla rodziców pt. ”Jak 

zrozumieć i pomóc dziecku – kondycja 

psychofizyczna dzieci i młodzieży po nauce 

zdalnej”. 

Prelekcja i porady dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych na spotkaniu z 

dietetykiem „ Zasady zdrowego i 

zbilansowanego odżywiania dzieci oraz 

dbanie o ich kondycję fizyczną”. 

5 artykułów na temat 

niepełnosprawności dzieci 

opieka i rozwój 

 

 

500 sztuk 

 

 

2 razy – udział po 30 rodziców 

 

 

 

20 rodziców 

4. Transport zbiorowy i zarządzanie drogami publicznymi 

Transport zbiorowy 

Powiatowe przewozy użyteczności publicznej w 2021 r. funkcjonowały na podstawie ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn. zm.).  

W 2021 r. sieć komunikacji powiatowej o charakterze użyteczności publicznej była kontynuowana 

w takim kształcie jak w 2020 r. Dodatkowo na wniosek Wójta Gminy Pruszcz od 02 stycznia 2021 r. 

uruchomiona została linia Serock – Brzeźno – Topolno – Świecie, a także na podstawie porozumienia 

między Powiatem Chełmińskim a Powiatem Świeckim została uruchomiona od 01 kwietnia 2021 r. linia 

Świecie – Grubno – Chełmno, która w całości została sfinansowana przy współudziale Gminy Świecie, 

Gminy Chełmno i Powiatu Chełmińskiego.  

W 2021 roku działając na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie 

zbiorowym - art. 22 ust. 1 pkt 1 zawarto umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. Przepis ten pozwala zawrzeć umowę z operatorem w sposób bezpośredni, w sytuacji, gdy 

średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w 
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zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 

300 000 kilometrów rocznie.  

Poniżej przedstawiono wszystkie zawarte umowy obowiązujące w 2021 roku: 

1. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr  XXVI/166/20 z dnia 03 grudnia 2020 r. zawarto 

umowę na okres od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.: 

 a) z firmą Usługi Przewozowe ES-BUS Eichler Sebastian na liniach:  

- Świecie – Gruczno – Parlin – Pruszcz – Serock o długości 39 km;  

- Świecie- Topolno – Luszkowo -Świecie o długości 49 km; 

- Serock – Brzeźno – Topolno – Świecie o długości 49 km. 

b) z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. na liniach: 

- Świecie - Czaple - Pięćmorgi – Lipinki o długości 38 km 

- Świecie - Drzycim – Lniano – Błądzim o długości 39 km 

- Świecie - Laskowice - Osie - Łążek o długości 41 km 

- Świecie - Poledno - Bukowiec – Świekatowo – Jania Góra o długości 55 km 

- Świecie - Krąplewice - Gródek - Drzycim o długości 29 km 

- Świecie - Budyń - Bukowiec - Świecie o długości 47 km 

- Świecie - Poledno - Bukowiec - Świecie o długości 51 km 

- Świecie - Michale – Dragacz o długości 29 km 

- Świecie - Warlubie – Nowe o długości 49 km 

- Świecie - Osie – Miedzno o długości 45 km 

- Świecie - Jeżewo – Osie o długości 33 km 

- Świecie - Laskowice – Lniano o długości 42 km 

- Świecie - Drozdowo – Lniano o długości 45 km 

- Świecie - Czaple - Jeżewo – Dąbrowa o długości 19 km 

- Świecie - Biechowo - Gacki – Drzycim o długości 22 km 

 

2. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXX/195/21 z dnia 31 marca 2021 r. zawarto umowę 

na okres od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z firmą Usługi Przewozowe ES-BUS Eichler Sebastian 

na linię Świecie – Grubno – Chełmno o długości 20 km; 

Łącznie  na liniach wykonano 1 157 606 wkm, sprzedano  142 285 biletów jednorazowych, 4 063 

biletów miesięcznych i przewieziono łącznie  321 057 pasażerów. Przychód ogółem wyniósł 1 618 880,34 

zł. w tym rekompensata 424 252,66 zł od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu 

stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz środki ze sprzedanych biletów 

1 194 627,68 zł. 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 64 z 107 

 

Wartość usługi Operatorów wyniosła łącznie 4 319 308,40 zł. Kwota dopłaty od Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej w 2021 r. wyniosła łącznie 2 276 738,49 zł. Ze środków własnych Powiatu 

Świeckiego i dotacji od gmin (po 20 000 zł każda gmina), Operatorom za obsługę linii w czasie trwania 

umów wypłacono łącznie 556 421,28 zł. W miesiącach maju, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 

na 3 liniach (Świecie – Drzycim – Lniano – Błądzim, Świecie - Laskowice – Osie – Łążek i Świecie – Jeżewo - 

Osie), przychód z biletów przewyższył koszty obsługi tych linii o 132 731,71 zł, co zgodnie z zawartymi 

umowami stanowi dochód organizatora i pomniejszyło koszty z 556 421,28 zł do 423 689,57 zł.  

Powiat Świecki w  2021 r. dofinansował również przewozy użyteczności publicznej na linii Smętowo 

Graniczne – Nowe – Smętowo Graniczne w kwocie 3 289,43 zł.  Organizatorem przewozów na tej linii była 

Gmina Smętowo Graniczne, której zgodnie z zawartym porozumieniem udzielono wsparcia finansowego. 

Linia zapewnia m. in. dojazd młodzieży do Zespołu Szkół w Nowem. Na rok 2022 Powiat Świecki zawarł 

porozumienie z Powiatem Starogardzkim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

linii Smętowo Graniczne – Nowe w ramach powiatowych przewozów pasażerskich. Wszelkie koszty 

związane z wykonywaniem zadania poniesie Powiat Starogardzki. 

Monitoring:  Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowych Przewozów Użyteczności Publicznej w 2021 

roku przedstawione zostało  na  XL sesji Rady Powiatu Świeckiego dnia  9 marca 2022 r.
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Mapa poglądowa – przebieg linii 
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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 591,832 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 2021 wydano: 3 987 791,02 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 

2019 2020 2021 

Powiat Województwo Kraj Powiat Województwo Kraj Powiat Woj. Kraj 

7,0 % 7,9 % 5,2% 7,2% 8,9% 6,2% 6,1% 7,7% 5,4% 

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 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowało 

się 3201 osób bezrobotnych (17,1% mniej niż w roku poprzednim). Wśród bezrobotnych było 642 osób 

zarejestrowanych po raz pierwszy, 363 dotychczas niepracujących, 89 zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.  

W roku 2021 z ewidencji wyłączono 3589 osób (o 6,1% mniej niż w roku 2020), z czego największą grupę 

stanowiły osoby podejmujące zatrudnienie – 2000 (55,7% ogółu). Większość bezrobotnych podjęła pracę 

niesubsydiowaną (1708 osób, co stanowiło 47,6% wyłączeń z ewidencji). 570 (15,9%) osób utraciło status 

bezrobotnego z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia, 144 (4,0%) osoby 

z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy. 170 (4,7%) osób zarejestrowanych złożyło dobrowolną rezygnacje ze statusu bezrobotnego. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowane 

pozostawały 2053 osoby bezrobotne. 

 
 

4 Porównanie roku 2020 do 2021. 

 2019 2020 2021 (zmiana)4 

Bezrobotni zarejestrowani 
w tym: 

2402 2441 2053 (-) 15,9% 

Bezrobotne kobiety 1526 1520 1302 (-) 14,3% 

Bezrobotni zamieszkali na wsi 1740 1767 1515 (-) 14,3% 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 966 906 748 (-) 17,4% 

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 386 414 373 (-) 9,9% 

Bezrobotni bez wykształcenia średniego 1549 1598 1314 (-) 17,8% 

Bezrobotne kobiety, które nie podjęły pracy po 
urodzeniu dziecka 

594 586 512 (-) 12,6% 

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

98 109 94 (-) 13,8% 
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Wybrane grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

* Porównanie roku 2020 do 2021. 

 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

* Porównanie roku 2020 do 2021. 

6. Obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Bezpieczeństwo na terenie powiatu w roku 2021 zostało ocenione na poziomie dobrym. Źródłem 

informacji jest roczne sprawozdanie – „Kompleksowa informacja z zakresu stanu bezpieczeństwa 

i porządku na terenie Powiatu Świeckiego” przedstawiona na sesji Rady Powiatu Świeckiego. Informacja 

dotyczy funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Świeciu, Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Prokuratury Rejonowej w Świeciu, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Działania w 2021 roku: 

1. Dystrybucja komunikatów bezpieczeństwa i praktycznych informacji za pomocą strony internetowej 

powiatu świeckiego oraz aplikacji mobilnej BLISKO. 

2. Prowadzono stałą współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i GZZK. 

3. Prowadzono stałą współpracę z podmiotami tworzącymi Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 

4. Prowadzono nadzór nad pracą urządzeń radiowych pracujących w sieci zarządzania, koordynacji 

ratownictwa oraz ostrzegania i alarmowania poprzez sprawdzanie łączności. 

5. Prowadzono obserwacje stanów wody na wodowskazie w Chełmnie. 

6. Prowadzono stałą współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

w Bydgoszczy i Nadzorami Wodnymi z terenu powiatu oraz gminami powodziowymi. 

 2019 2020 2021 (zmiana)* 

Bezrobotni do 30 roku życia 693 681 567 (-) 16,7% 

Bezrobotni do 25 roku życia 372 364 298 (-) 18,1% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 621 636 540 (-) 15,1% 

Długotrwale bezrobotni 1210 1265 1125 (-) 11,1% 

Niepełnosprawni bezrobotni 177 203 193 (-) 4,9% 

 2019 2020 2021 (zmiana)* 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej zgłoszone do PUP 
2595 2177 2529 (+) 16,2% 

Subsydiowane wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej zgłoszone do PUP 
829 728 670 (-) 7,8% 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Koordynowanie funkcjonowania obiektu wyznaczonego jako miejsce odbywania kwarantanny dla 

osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. 

10. Przekazywano codzienne raporty do służb Wojewody o ilości osób odbywających kwarantannę 

zbiorową. 

11. Przekazywanie do jst na administrowanym terenie raportów dot. ilości osób objętych kwarantanną w 

poszczególnych gminach. 

12. Uczestniczenie w treningach systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o 

zagrożeniu uderzeniami z powietrza i skażeniami. 

13. Uczestniczenie w treningach w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. 

14. Przy Staroście Świeckim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju, stacjonarne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się raz, w 

miesiącu wrześniu 2021r. Omawiano między innymi: 

1) Stan zagrożenia chorobą ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terenie powiatu świeckiego. 
2) Sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 na terenie powiatu świeckiego. 
3) Potrzeby związane z profilaktyką bezpieczeństwa na 2022 rok. 
 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia członkowie Komisji byli informowani listownie o bieżącej 
sytuacji na terenie powiatu. Ponadto w kwestiach kluczowych dla bezpieczeństwa Przewodnicząca 
utrzymywała łączność telefoniczną z członkami Komisji. 

 
Ważniejsze działania, które zostały zrealizowane to: 
1. Dystrybucja środków ochrony pochodzących z magazynu Wojewody oraz Agencji Rezerw 

Materiałowych do jednostek samorządu terytorialnego, szkół, domów pomocy społecznej; 

2. Dostosowanie stanowisk pracy w budynku Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych do obsługi klienta. Modernizacje pozwoliły zachować ciągłość obsługi, przy 

jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa; 

3. Pozytywnie zaopiniowano Budżet Powiatu Świeckiego w zakresie bezpieczeństwa na 2022 rok;  

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowano lub współfinansowano działalność 

profilaktyczną na kwotę 186.000 zł.   

− w ramach wsparcia działalności Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przekazano razem 55.000 
zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym  w wersji 
oznakowanej, 

− w ramach wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu przekazano 
razem 49.000 zł w tym: 

• 19.000 zł zakup suszarki do masek pełnotwarzowych MTS 1800 PLEXI, 

• 30.000 zł zakup ubrań do pracy w wodzie, sprzętu łączności, absorbentu substancji 
ropopochodnych i środka pianotwórczego,  
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− dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano kwotę 66. 000 zł w tym:  

• OSP Drzycim – zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 20.000 zł.  

• OSP Wielkie Zajączkowo –  zakup defibrylatora i drabiny przenośnej ratowniczej 8.600 zł. 

• OSP Górna Grupa – zakup kamery termowizyjnej 10.000zł. 

• OSP Siemkowo – zakup motopompy TOHATSU 22.400 zł. 

• OSP Pruszcz – zakup aparatu ochrony dróg oddechowych firmy FENZY i sygnalizatora bezruchu 
5.000 zł.      

− w ramach wsparcia działań profilaktycznych i edukacyjnych przekazano kwotę 16.000 zł.   
 

Monitoring: Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za rok 

2021r.  przedstawione zostało  na XXXIX sesji Rady Powiatu Świeckiego dnia 12 stycznia 2022r. 

7. Ochrona praw konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu prawa konsumenckiego poprzez 

bezpłatne porady. Zadania i uprawnienia rzecznika praw konsumentów  określone są w art. 42 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2021.275 t.j.). 

Porady odbywają się: 

▪ w formie pisemnej,  

▪ telefonicznie,  

▪ pocztą elektroniczną, 

▪ bezpośrednio podczas osobistej wizyty w biurze rzecznika.  

O ile w latach poprzednich osobisty kontakt konsumenta  z rzecznikiem w biurze był dominującą formą, 

tak w 2021 roku i w roku poprzednim z uwagi na okres pandemii wirusa Covid-19 zmieniło się 

pierwszeństwo dotychczasowej formy. Okres pandemii wirusa Covid-19 wpłynął na wybór przez  

konsumentów określonych kanałów komunikacyjnych i form kontaktu. Zdecydowanie zwiększył się kanał 

komunikacji za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Zaobserwowano, że coraz częściej z tego 

rodzaju form korzystają również seniorzy, co świadczy o wzroście świadomości konsumenckiej, ale 

również o coraz większej wiedzy informatycznej wśród starszych osób. 

 

Rzecznik przy okazji każdej formy kontaktu informuje konsumentów o obowiązujących regulacjach 

prawnych i o możliwościach ich wykorzystania lub udziela porad o sposobie postępowania w konkretnej 

sprawie. 

 Podkreślić należy, że zakres zadań rzecznika jest niezwykle szeroki. System prawa ochrony 

konsumenckiej opiera się nie tylko na przepisach stricte konsumenckich, a swym zakresem obejmuje 

szeroko rozumianą cywilistykę, która niepodzielnie zazębia się z ochroną praw konsumenckich. 

Niejednoznaczność i częste zmiany przepisów  wymagają umiejętności ciągłej  ich aktualizacji i analizy.  

Najczęściej konsumenci zwracają się o pomoc w zakresie  reklamacji zakupionego towaru, sprzedaży poza 

lokalem i na odległość. W ocenie rzecznika niska jakość towaru,  szczególnie obuwia jest przyczyną 

reklamacji. Sprzedawcy  coraz częściej nie uznają reklamacji licząc, że konsument  nie skorzysta z pomocy 

rzecznika i nie skieruje sprawy do sądu. Brak rzetelności w rozpatrywaniu reklamacji powoduje 

przerzucanie  odpowiedzialności za złą jakość towaru  na konsumentów. Niejednokrotnie rzecznik kieruje 
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konsumenta do rzeczoznawcy, jednak to wiążę się z kosztem, który musi ponieść konsument i to bardzo 

często jest przyczyną rezygnacji z dalszego dochodzenia swoich praw. Rzecznik sugeruje takie 

rozwiązania, zanim konsument zdecyduje się skierować sprawę do sądu, szczególnie w przypadkach 

wątpliwych, kontrowersyjnych, wymagających wiedzy specjalistycznej.  

Każda zgłaszana sprawa poddawana jest wnikliwej analizie, przy czym podczas kontaktu z konsumentem, 

rzecznik w sposób przejrzysty i zrozumiały wyjaśnia konsumentowi kontekst sprawy. Szczególnie osobom 

starszym należy poświęcić więcej uwagi i czasu, bo ta grupa czuje się zagubiona w gąszczu przepisów. 

Nadal analiza przedmiotu spraw sprowadza się do wniosku, że ta grupa konsumentów, ze zbyt dużą 

ufnością, bezkrytycznie  decyduje się na zakup towaru lub usług. 

W ocenie rzecznika spadła ilość spraw dotyczących umów sprzedaży podczas uczestniczenia w różnego 

rodzaju pokazach. Prawdopodobnie jest to spowodowane lockdownem.  Nadto działania Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów podawane do publicznej wiadomości o nierzetelnych metodach działaniach 

niektórych przedsiębiorców, zwiększa ostrożność  konsumencką z korzystania tego rodzaju usług. 

Popularyzacja praw konsumenckich wpływa na coraz większą świadomość o swoich uprawnieniach, a 

także o istnieniu takiej formy pomocy, jak rzecznik konsumentów. 

Udzielanie porad to nie tylko przedstawienie konsumentowi możliwości prawnych rozwiązania 

zgłoszonego problemu, ale także napisania pisma lub skierowanie do odpowiedniej instytucji. Rzecznik 

udostępnia konsumentom różne wzory pism, począwszy od wezwania do zapłaty po reklamację towaru. 

Należy podkreślić, że sprawy z którymi zwracają się konsumenci niejednokrotnie są skomplikowane, a to 

oznacza, że Rzecznik Konsumentów musi dokonać bardzo szczegółowej analizy  zasadności skargi. To 

wymaga czasu  i skupienia. Analizowane są regulaminy, zapisy kart gwarancyjnych, ogólne warunki umów, 

interpretowane przepisy i orzecznictwo sądów. 

W 2021 roku bezpłatne poradnictwo i informacja prawna realizowana była poprzez mi.in.: 

1) Udzielanie porad telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną, 

2) Udzielanie bezpośrednich porad w biurze rzecznika, 

3) Sporządzanie pism, wezwań, reklamacji , oświadczeń , wniosków, 

4) Wyjaśnienie i interpretacja przepisów prawa, 

5) Udzielanie pouczeń przedsiębiorcom, 

6) Występowanie do przedsiębiorców o ugodowe i dobrowolne załatwienia spraw, 

7) Zapewnienie pomocy prawnej konsumentom w trakcie toczącego się postępowania, w sprawach o 

ochronę interesów konsumentów. 

8) Przekazywanie materiałów edukacyjnych . 

 

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. 
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Liczba osób, która 

skorzystała z porad 

2018 2019 2020 2021 (zmiana)5 

640 637 461 457 (-4) 

 

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, oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy  po reklamację towaru. 

W roku 2021 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców w 62 sprawach dot. 

ochrony praw i interesów konsumentów. 

8. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

W 2021 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). Poradnictwo 

obywatelskie było prowadzone w czterech lokalizacjach (NPO). Pozostałe dwa punkty prowadzone były 

we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy i Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy. We 

wszystkich punktach mogła być świadczona mediacja. NPP udzielało 5 adwokatów, 7 radców prawnych, 

NPO 2 doradców obywatelskich, którzy legitymowali się wykształceniem wyższym prawniczym. 

Uprawnienia mediatora posiadało 3 adwokatów, 2 radców prawnych i 1 doradca obywatelski. 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju w okresie od 1.01 

do 15.02 i od 20.03 do 25.04.2021 r. została zawieszona na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarna 

działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Obsługa klientów w punktach, nie była świadczona. Osoby, które chciały uzyskać pomoc prawną mogą ją 

otrzymać otrzymały ja drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). 

Z pomocy prawników skorzystało 1381 mieszkańców powiatu, w tym z nieodpłatnych porad prawnych 

1025, a z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 356. Najczęściej porad udzielano osobom w wieku 

35 – 55 lat. Częściej z porad korzystają kobiety.  

 
 

5 Porównanie roku 2020 do 2021. 
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 2018 2019 2020 2021 (zmiana)6 

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
1028 1307 1067 1381 (+314) 

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. 

 

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  132 59 60 

2.  prawo pracy  50 9 7 

3.  
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej  

1 1 1 

4.  prawo cywilne  257 138 170 

5.  
prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do 
opieki zdrowotnej  

35 19 24 

6.  
prawo administracyjne z wyjątkiem prawa 
podatkowego  

19 12 7 

7.  prawo podatkowe  7 2 4 

8.  prawo karne  28 7 21 

9.  inne  10 1 8 

 

 

 

 

 

 
 

6 Porównanie roku 2020 do 2021. 
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9. Promocja powiatu i turystyka 

Wśród wielu działań promocyjnych Powiatu Świeckiego znajduje się również dofinasowanie zadań 

kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie całego Powiatu. 

W 2021 roku dofinansowano 34 zadania: 

 Ilość zadań Wartość zadań (w zł) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Zadania kulturalne 28 16 17 47 834,07 22 518,36 zł 15 528,24 zł 

Zadania sportowe 22 12 17  27 040,34 14 685,92 zł 12 238,97 zł 

Efektem przekazanych przez Powiat Świecki środków finansowych była organizacja: 

• wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym np. Blues na Świecie Festival, 

Festiwal Podróżników „Piąty Ocean”, Summer Hot Disco.   

• mniejszych inicjatyw, czyli takich, których zasięg był minimum powiatowy - wydarzenia 

organizowane przez stowarzyszenia działające na terenie powiatu (11 wydarzeń), przez kluby 

sportowe (1 wydarzenie) oraz ośrodki kultury (3 wydarzenia). 

Ponadto Powiat wsparł pasjonatów, którzy dzięki swojej pasji promowali Powiat Świecki nawet poza 

granicami Polski: organizacja ogólnopolskiego festiwalu podróżników „Piąty Ocean”, start Tomasza 

Wołoszuka w Pucharze Świata w siatkówce plażowej,  start Michała Kulpy w Mistrzostwach Świata 

Niesłyszących w lekkoatletyce, reprezentowanie Powiatu Świeckiego podczas Mistrzostw Polski w biegu 

na 1500m przez Elizę Megger oraz start Dominika Rubaja w Mistrzostwach Polski w warcabach 

stupolowych.   

W ramach środków przeznaczonych na promocję oraz turystykę, Powiat Świecki współfinansował 

wydanie publikacji dotyczących atrakcji regionu: „Ocalić od zapomnienia – historia Komorskiej Gromady” 

autorstwa Mirosławy Danielewicz; „Szlaki turystyczne ziemi świeckiej” opracowane przez Bractwo 

Czarnej Wody z Osia; „Klasztorek w Świeciu” – album wydany na pamiątkę 300. rocznicy konsekracji 

kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

W roku 2021 Powiat Świecki zorganizował obchody Światowego Dnia Kociewia: na stronie internetowej 

oraz social media Powiatu przeprowadzono kampanię promocyjną dotyczącą dziedzictwa Kociewia: 

haftu, gwary, kulinariów. Ogłoszono konkursy dla dzieci oraz dla osób pełnoletnich.  

Dodatkowo, w ramach obchodów Światowego Dnia Pszczół, rozdano mieszkańcom Powiatu Świeckiego 

nasiona łąki kwietnej i zachęcano do jej wysiania. Pod Starostwem Powiatowym w Świeciu stanęła tablica 

informacyjna dotycząca korzyści wynikających z zakładania łąk.  Następnie ogłoszono konkurs 

fotograficzny dla mieszkańców „Moja łąka kwietna”.  

Powiat Świecki dofinansował organizację jubileuszowej – XV edycji Festiwalu Smaku w Grucznie.  
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W związku z trwającym stanem pandemii kontynuowano promocję lokali gastronomicznych, które, 

zgodnie z panującymi wówczas obostrzeniami, działały na terenie Powiatu Świeckiego i realizowały 

zamówienia na wynos lub z dowozem do klienta. 

Powiat Świecki odebrał w 2021 roku Wyróżnienie Marszałka w kategorii „Działalność na rzecz rozwoju 

turystyki i popularyzacji krajoznawstwa – instytucja” za wydany w roku 2019 przewodnik „Ruszaj w 

Powiat Świecki. Twój przewodnik na 10 udanych dni w Powiecie Świeckim”. Ponadto Powiat Świecki 

nominował Blues na Świecie Festival do nagrody Najlepszego produktu turystycznego województwa 

kujawsko-pomorskiego.  

Powiat Świecki wystąpił do firmy Mondi Świecie S.A. z prośbą o wsparcie dwóch inicjatyw: odnowienie 

szlaku Czarcich Gór oraz rozbudowanie infrastruktury turystycznej na ścieżkach rowerowych Gminy 

Świecie. Za otrzymane środki w wysokości 20 000 zł udało się postawić 4 stacje naprawcze do rowerów, 

tablicę informacyjną dot. flory i fauny Diabelców oraz postawić balustradę i odnowić stół na Czarcich 

Górach. 

W 2021 r. Powiat Świecki współfinansował i współorganizował prace nad strategią promocji Borów 

Tucholskich: celem projektu jest stworzenie marki terytorialnej Borów Tucholskich, stworzenie strategii i 

planu promocji oraz podniesienie atrakcyjności i rozpoznawalności regionu poprzez ujednoliconą i 

konsekwentnie prowadzoną komunikację. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu 

rozpoznawalności Borów Tucholskich jako regionu turystycznego. W ramach działania odbyły się 4 

spotkania z przedstawicielami branży i samorządów, audyt ekspercki oraz konsultacje online. 

W październiku 2019 roku w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

„Gminy Powiatu Świeckiego” Powiat Świecki złożył dwa wnioski o realizację operacji: "Kuchnia 

kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia" oraz  „Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów 

ludowych”. Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisano 10 

września 2020 r. W związku z trwającym stanem pandemii, Powiat Świecki przystąpił w 2021 r. do 

realizacji jednego z wniosków tj. „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa 

lokalnego obszaru Kociewia”. Zadanie polegało na realizacji 5 działań:  

• warsztatów kulinarnych dla mieszkanek terenów wiejskich,  

• wernisażu zdjęć, 

• konferencji popularno-naukowej, 

• stworzenia filmu dokumentującego przebieg działań, 

• wydania książki kulinarnej. 

Wniosek o płatność złożono 31 grudnia 2021 roku.  

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 2021 
Zewnętrznymi źródłami finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Świecki w 2021 roku były 

środki z funduszy unijnych i krajowych pochodzące z: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

3. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

4. Rządowego Funduszu Polski Ład:  Programu Inwestycji Strategicznych; 

5. Dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na drogi wojewódzkie przyjęte przez Powiat 

Świecki); 

6. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

7. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 

8. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

9. Funduszu Solidarnościowego; 

10. Budżetu państwa; 

11. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pozyskane środki łącznie: 

Lp. Dział 
Pozyskane środki zewnętrzne  

(w zł) 

I Transport 29 567  010,90 

II Nauka i edukacja 15 901 358,32 

III Praca, integracja i społeczeństwo 25 183 179,01 

IV Ochrona zdrowia 13 075 160,07 

V Promocja 63 630,00 

VI Odnawialne źródła energii 934 800,00 

 RAZEM: 84 725 138,30 

Poniżej zestawienie pozyskanych środków w podziale tematycznym. 
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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 

2 20 476 003,79  11 083 530,90 5,09 

2. 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

1 10 367 423,76 4 957 992,00 1,2 

3. 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

2 29 570 971,80 7 015 488,00 3,4 

4. 
Rządowy Fundusz Polski 
Ład:  Program Inwestycji 
Strategicznych 

1 2 170 070,17 1 710 000,00 1,045 

5. 
Dotacja Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

3 6 549 012,17  4 800 000,00 16,43 

 RAZEM 9 69 133 481,69 29 567 010,90 27,165 

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 2021 rok 

1. 

„Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1265C 
Świekatowo – Serock. Etap 
II – wykonanie ciągu pieszo- 
rowerowego na odcinku 
Małe Łąkie – Serock”. 

01.03.2020 

31.08.2021 

 

1 272 455,75 

 

 

883 623,38 

 

1 009 694,31 

Produkty: długość wsparcia infrastruktury rowerowej  2,89 km,  

Rezultaty: spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4 

2. 

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

31.07.2018 

31.12.2022 

 

19 203 548,04 

 

10 199 907,52 6 959 000,00 

Produkty: długość drogi 2,2 km liczba sprzętu 3 szt. (2 szt. znak aktywny, 1 szt. barier sprężystych) 
Rezultaty: nośność drogi 115 kN/oś 
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2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2020 rok 

1. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1215C 
Wałkowiska – Jeżewo 

15.01.2021 

31.08.2021 
10 367 423,76 4 957 992,00 7 367 423,76 

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni 

wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb. 

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok 

1. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1286 C Morsk 
– Świecie – Dworzysko. Etap 
II” 

30.07.2018 

31.12.2022 
19 203 548,04 4 015 488,00 1 475 308,00 

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.  
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1215C 
Wałkowiska- Jeżewo” 

01.02.2021 
30.09.2021 

10 367 423,76   3 000 000,00 3 000 000,00 

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni 
wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb. 

 

4. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok 

1. 

Podniesienie 
bezpieczeństwa i 
komunikacji na terenie 
szpitala w Świeciu poprzez 
budowę infrastruktury 
drogowej, ciągów pieszych 
oraz miejsc parkingowych 

07.09.2022 2 170 070,17 1 710 000,00  0,00 zł 

W ramach projektu przewidziano przebudowę infrastruktury drogowej (drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, 
podłączenie układu wewnętrznego do ronda na ul. Wojska Polskiego, chodniki) na terenie szpitala 
w Świeciu. 
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5. 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 2021 rok 

1. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1048C Osie – 
Warlubie - naprawa 
przełomów na drodze Nr 
1048C od km 3+000 do km 
9+590 w ramach zadania 
pod nazwą: „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 (19,232 
km). 

19.04.2021 

30.06.2021 
2 832 059,76  2 832 059,76 2 832 059,76 

Produkty: długość drogi 6,59 km 

2. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1046C 
Błądzim – Drzycim – 
Laskowice etap 3 

02.02.2021 

17.09.2021 
3 599 979,41 1 850 967,24 3 599 979,41 

Produkty: długość drogi 3,47 km 

3. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1048C Osie - 
Warlubie” 

02.02.2021 

15.08.2021 
116 973,00 116 973,00 116 973,00 

Produkt: projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku 6,37 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 

4 17 201 874,86 13 553 672,57 

2. 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 

3 957 922,37 797 293,51 
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3. 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 

1 640 715,30 512 572,24 

4. Budżet państwa 2 887 820,00 887 820,00 

5. 
Środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

1 560 511,00 150 000,00 

 RAZEM 11 20 248 843,53 15 901 358,32 

 

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 2021 rok (w 

zł) 

1. 

Edukacja dorosłych na rzecz 
rynku pracy w powiecie 
sępoleńskim, świeckim 
i tucholskim  

01.05.2018 
30.09.2021 

5 232 478,15 4 709 191,15 7 186,00 

Lider projektu – Powiat Tucholski 

Kwota dofinansowania dla Powiatu Świeckiego – 1 410 878,42 zł 

 

Rezultaty: 

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 660 osób 

• liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 
– 452 osób 

• liczba osób dla których wypracowano indywidualny plan działania - 1222 osób 
 

2. Aktywni Zawodowo 
02.01.2020 

30.09.2022 
4 321 205,50 3 889 084,94 1 306 630,63 

Produkty:  

• liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 86 osób, 

• liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne-3 szt., 

• liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie-14 osób, 

• liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy-260 osób,  

• liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego-3 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,  
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Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok (w 

zł) 

• 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- 14 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. 

3.  

Niebo nad Astrobazami – 

rozwijamy kompetencje 

kluczowe uczniów  

06.05.2019 

31.12.2023 
4 138 098,41 3 517 125,98 18 999,50  

Lider projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Projekt w powiecie świeckim realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu 

Produkty:  

• liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-728 osób,  

• 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. 

4. 

Tworzenie nowej 
przestrzeni dydaktycznej 
poprzez rozbudowę 
obiektu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Policealnych w Świeciu 

01.06.2017 
28.02.2022 

3 510 092,80 1 438 270,50 2 328 150,11 

Produkty: 

• liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt. 

• liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 60 osób 

• liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 4 szt. 

• liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego – 1 szt. 
 
Rezultaty: 

• liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 60 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 
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na 2021 rok (w 
zł) 

1. 
Wykwalifikowana kadra = 
profesjonalna szkoła  

01.09.2019 
28.02.2022 

153 704,47 153 704,47 0,00 

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 

2. 

Mobilny nauczyciel szansą 
na współpracę 
międzynarodową naszej 
szkoły   

01.09.2019 
28.02.2021 

156 601,89 125 281,52 81 606,73 

Produkty:  

• 5 wyjazdów zagranicznych, udział 18 nauczycieli w kursach językowych 

Rezultaty: 

• 1 wyjazd zagraniczny do Włoch dla 1 nauczyciela w celu podniesienia kompetencji w zakresie języka 
włoskiego 

• 2 wyjazdy zagraniczne dla 6 nauczycieli na Malagę w celu podniesienia kompetencji w zakresie języka 
angielskiego,  

• 2 wyjazdy zagraniczne dla 7 nauczycieli na Maltę w celu podniesienia kompetencji w zakresie języka 
angielskiego 

3. 

Wyjazdy na praktyki 
zagraniczne w programie 
Erasmus+ jako nieodłączny 
element 
umiędzynarodowienia ZSP 
w Świeciu 

07.09.2020 
- 06.07.2023 

647 616,01 518 307,52 152 264,50 

Produkty:  

• 5 wyjazdów zagranicznych dla 59 uczestników (54 uczniów, 5 nauczycieli) w celu podniesienia kompetencji 
zawodowych uczniów szkoły 

 
Rezultaty: 

• 5 wyjazdów zagranicznych do  Niemiec dla 54 uczniów i 5 nauczycieli  

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 2021 rok (w 

zł) 

1. 

Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia 
zawodowego 

1.12.2018 r. 
30.11.2021 r. 

640 715,30 512 572,24 82 006,28 

Produkty:  
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• 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 

4. Budżet państwa: 

1) 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 2021 rok (w 

zł) 

1. 
Program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin "Za 
życiem" 

23.11.2017 r. 
31.12.2021 r. 

797 820,00 797 820,00 231 403,45 

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 - 3380 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 

 

2) Środki z  Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, „Polski Ład”, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok ( w 

zł) 

1. „Laboratoria Przyszłości” 
23.11.2017 r. 
31.12.2021 r. 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

Program realizowany w: 

• Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich 
Olimpijczyków w Warlubiu, 

• Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu. 
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Zadaniem programu jest doposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne, służące do rozwijania 
kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów oraz obycie z nowymi 
technologiami.  

 

5. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok 

1. 

Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III 
„Montaż windy wraz  
z towarzyszącymi robotami 
budowlanymi  
w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Świeciu” 

19.07.2021 
- 31.12.2021 

560 511,00 150 000,00 554 810,00 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Świeciu poprzez budowę windy przyściennej. 

 

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 15 199 285,20 13 668 034,95 

2. 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 

2 
 

10 619 260,06 
 

10 619 260,06 
 

3. Fundusz Solidarnościowy  2 130 448,15  122 806,61  

4. 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2 1 181 355,00 773 077,39 

 RAZEM 10 27 130 348,41 25 183 179,01 

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 2021 rok 

1. 

Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
bezrobotnych w powiecie 
świeckim (IV) 

01.01.2019 
31.12.2021 

8 383 644,66 8 383 644,66 1 834 123,43 
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Produkty - 1300 osób objętych wsparciem 
Rezultaty – 71,26% - efektywność zatrudnieniowa 

Sfinansowanie staży i szkoleń osób bezrobotnych, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz wsparcie podmiotów w 
ramach Tarczy antykryzysowej (COVID-19)  tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne oraz dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Pracuj zdrowo 
01.01.2018 
29.12.2021 

276 487,50 262 663,12 56 642,27 

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 3 250 489,01 

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 
publicznymi, wprowadzenie podpisu elektronicznego, tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów 
publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej. 

4. Rodzina w Centrum 3 2021-2023 312 772,00 279 550,00 81 626,85  

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 – 110 osób w roku 2021  
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. 
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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 2021 rok 

1. 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie świeckim (IV) 

01.01.2019 
30.06.2021 

7 359 304,54 7 359 304,54 702 852,79 

Produkty: 923 osoby objęte wsparciem 
Rezultaty: 74,41% - efektywność zatrudnieniowa osób w najtrudniejszej sytuacji  
86,67% - efektywność zatrudnieniowa osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji 
 
Sfinansowanie staży i szkoleń osób bezrobotnych, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz wsparcie podmiotów w 
ramach Tarczy antykryzysowej (COVID-19)  tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
 

2. 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie świeckim (V) 

01.01.2021 
31.12.2022 

3 259 955,52 3 259 955,52 1 441 997,56 

Produkty: 151 osób objętych wsparciem 
Rezultaty: 94,12% - efektywność zatrudnieniowa osób w najtrudniejszej sytuacji  
100% - efektywność zatrudnieniowa osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji 
 
Sfinansowanie staży i szkoleń osób bezrobotnych, bon na zasiedlenie, rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przez osoby bezrobotne oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. 

3. 
Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie 
pandemii COVID-19 

2020 395 932,40 395 932,40 395 932,40 

Lider: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Partnerzy: Urzędy Wojewódzkie w partnerstwie z Powiatami 
Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w 
obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu dokonano zakupu: 
a) wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, 
oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością); 
b) środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków 
ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych); 
c) wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. 

 

3. Środki z Funduszu Solidarnościowego: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok 

1. Opieka Wytchnieniowa 2021 8 528,15  8 160,00  8 160,00  

Produkty:  

• liczba godzin przyznanych członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami 
z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności- 50 godzin;  
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• liczba godzin przyznanych członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności – 50 godzin. 

Rezultaty:  

• liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniami 
o znacznym stopniu niepełnosprawności - 5; 

• liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności - 5. 

Realizacja programu polegała na świadczeniu usług obejmujących: 
naukę w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi. 

2 
Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

2021 121 920,00 114 646,61 114 646,61 

Produkty:  

• liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznanych osobom legitymującym się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 583 

• liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznanych osobom legitymującym się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1911 

Rezultaty:  

• liczba osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności objętych 
wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - 3; 

• liczba osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności objętych wsparciem 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 7.  

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:  

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki 

oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, 

znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.); 

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

d) załatwieniu spraw urzędowych; 

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;  

korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

 

4. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2020 rok 

1. Aktywny Samorząd 2021 631 545,00 623 077,39 623 077,39 

W 2021 roku w ramach w/w programu osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się: 
1. w ramach modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) 
a) w obszarze A (likwidacja bariery transportowej): 

- w zadaniu 1 i 4 o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
- w zadaniu 2 i 3 o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych kategorii 
- w zadaniu 3 o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych kategorii 
- w zadaniu 4 o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

b) w obszarze B (likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym): 
- w zadaniu 1, 3 i 4 o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
- w zadaniu 2 o pomoc w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu  
elektronicznego i oprogramowania, 
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- w zadaniu 5 o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 
zakupionego w ramach programu  

c) w obszarze C (likwidacja barier w poruszaniu się): 
- w zadaniu 1 o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
- w zadaniu 2 o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym, 
- w zadaniu 3 o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,  
- w zadaniu 4 o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
- w zadaniu 5 o pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego 

d) w obszarze D o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
2. w ramach modułu II o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 
W ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021 roku: 
- w ramach modułu I złożono 56 wniosków, 
- w ramach modułu II złożono 102 wnioski.  
Do 31 grudnia 2021 roku zawarto łącznie 147 umów o dofinansowanie w ramach wniosków spełniających warunki 
uczestnictwa w programie (tj. w ramach: modułu I - 48 umów, modułu II – 99 umów) na łączna kwotę 587 110,88 
zł (tj. w ramach modułu I – 231 733,83 zł oraz w ramach modułu II – 355 377,05 zł). 

2. 

Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami 
III „Montaż windy wraz z 
towarzyszącymi robotami 
budowlanymi w Zespole 
Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Świeciu” 

2021 549 810,00 150 000,00 150 000,00 

Efekt: likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Świeciu 

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 

6 15 341 816,60 13 075 160,07 

 RAZEM 6 15 341 816,60 13 075 160,07 

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 2021 rok 

1. 

Podniesienie jakości 
świadczonych usług 
medycznych dla pacjentów 
Nowego Szpitala w Świeciu 

08.09.2016- 
31.12.2022 

2 179 955,23 1 166 159,40 1 180 809,69 
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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 - 
31.12.2022 

7 447 003,93 6 236 134,60 3 877 688,25 

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 

4. 

Ograniczenie negatywnych 
skutków COVID-19 poprzez 
działania profilaktyczne i 
zabezpieczające skierowane 
do służb medycznych 
(Projekt partnerski – Partner 
wiodący: Województwo –
Kujawsko- Pomorskie) 

01.03.2020 – 
30.06.2022 

839 827,44 797 836,07 217 355,86 

Produkty:  
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• liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 – 1 szt. 

• liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą objętych wsparciem w ramach projektu – 1 szt. 
 

5. 

Doposażenie szpitali w 
województwie kujawsko-
pomorskim związane z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 
(Projekt partnerski – Lider: 
Województwo –Kujawsko- 
Pomorskie) 

01.02.2020 – 
31.03.2022 

2 179 125,87 2 179 125,87 0,00 

Produkty:  

• liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. 

• liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. 

• liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 
1 425 szt. o wartości  1 441 486,59 PLN 

• liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 2 szt. 

• liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 – 1 szt. 

• wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora 
ochrony zdrowia (CV 4b) – 184 022,41 PLN 

Rezultaty:  

• liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 000 osób (Partnerzy projektu) 

6. 

Doposażenie szpitali w 
województwie kujawsko-
pomorskim związane z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 – 
etap II (Projekt partnerski – 
Lider: Województwo –
Kujawsko- Pomorskie) 

01.02.2020 – 
31.08.2022 

1 330 940,13 1 330 940,13 0,00 

Produkty:  

• liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. 

• liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. 

• liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 
1 szt. o wartości  1 330 940,13 PLN 

• liczba zakupionej aparatury medycznej – 1 szt. 

• liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. 

• liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 1 szt.  

• liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 – 1 szt. 

Rezultaty:  

• liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
– 750 osób 

• ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 750 osób 

• liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 750 osób 

• potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 
1 500 szt. 
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V. Promocja 

Lp. Źródło dofinansowania 
Ilość zadań/ 
projektów 

(szt.) 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowania 

 (w zł) 

1. 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

2 100 000,00 63 630,00 

 RAZEM 2 100 000,00 63 630,00 

 

1.  Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 
przydająca 
na 2021 rok 

1. 

Kuchnia kociewska dla 
każdego, czyli zachowanie 
dziedzictwa lokalnego 
obszaru Kociewia 

10.09. 2020r. –  
31.12.2021r. 

50 000,00 31 815,00 49 601,85 

Produkty:  

• liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne - 220 szt.  

• liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne - 5 szt.  

Rezultaty: 

Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku poprzez zachowanie 
dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia dzięki wydaniu książki kucharskiej. 

2. 

Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego Kociewia poprzez 
organizację wydarzeń, 
stworzenie filmu oraz zakup 
strojów ludowych 

10.09. 2020r. – 
30.09. 2022r. 

50 000,00 31 815,00 0,00 

Produkty:  

• liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne - 1200 szt.  

• liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne - 6 szt.  

Rezultaty: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń, zakup strojów ludowych oraz 
stworzenie filmu zachowujących dziedzictwo lokalne Kociewia.  
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VI. Odnawialne źródła energii i adaptacja do zmian klimatu 

 

Lp. Źródło dofinansowania 
Ilość zadań/ 
projektów 

(szt.) 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość dofinansowania 
 (w zł) 

1. 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji 
Strategicznych 

1 984 000,00 934 800,00 

 RAZEM 1 984 000,00 934 800,00 

 

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  

 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji 

projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

(w zł) 

Wartość 
dofinansowa 

nia 
(w zł) 

Kwota 
wydatków 

przypadająca 
na 2021 rok 

1.  

Budowa systemu instalacji 
OZE wraz z magazynami 
energii dla obiektów 
będących własnością 
Powiatu Świeckiego. 

06.07.2022 984 000,00 934 800,00 0,00 

Projekt dotyczy montażu systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością 
Powiatu Świeckiego.  
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VII. Powiat w rankingach 

1. 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 2019 2020 

Miejsce w rankingu (na 314 
powiatów) 

176 189 189 154 176 

Zamożność per capita (na osobę)  
(w zł) 

691,71 692,54 735,92 854,04 910,84 

2. 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 2017-2019 2018-2020 

Miejsce w rankingu (na 314 
powiatów) 

36 38 26 23 

Średnie wydatki per capita 
(na osobę)  

211,41 250,02 339,25 389,47 

 

3. 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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4. Fundusze Europejskie 

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - Ranking wykorzystania środków europejskich przez 

samorządy w latach 2014-2017 oraz 2014-2019. 

Ranking obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach  2014-2017 oraz 2014-2019, bez 

rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Lata 2014-2017 2014-2019 

Miejsce w rankingu (na 314 powiatów) 70 68 

Wydatki ze środków UE w zł per capita  108,21 375,13 

5. 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 2021 

Miejsce w rankingu 11 7 8 7 10 

6. Dopłaty samorządów do transportu zbiorowego  

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” -  Ranking dopłat samorządów do transportu 

zbiorowego w 2019 roku. 

W rankingu analizie poddano dopłaty do transportu ponoszone ze środków budżetowych. 

Rok 2019 

Miejsce w rankingu (na 314 powiatów) 71 

Dopłaty do transportu publicznego (w zł per capita na osobę) 0,215 
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VIII. Wybrane przykłady realizacji projektów 
z  dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim – Laskowice etap 3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1046C – 01.10.2021r. 
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„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo 

- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock” 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1265C  – 19.08.2021 r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie - naprawa przełomów na drodze Nr 

1048C od km 3+000 do km 9+590 w ramach zadania pod nazwą: „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 (19,232 km).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Droga powiatowa nr 1048C – 16.07.2021 r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1215C – 01.10.2021r. 

 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 99 z 107 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” – 

zadanie w trakcie realizacji w 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1286C – 24.09.2021 r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”  - zadanie w trakcie realizacji  

w 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1254C – 27.08.2021 r. 
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„Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka 

drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” - zadanie w trakcie realizacji w 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1211C – 09.09.2021 r. 
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Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu  

 

 

 

 

Wrzesień 2021r. 
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„Montaż windy wraz  z towarzyszącymi robotami budowlanymi  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2021r. 
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„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu” – 

termomodernizacja szpitala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek główny szpitala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 Strona 105 z 107 

 

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 

 

                        

 

 

 

 

 

                                                                   

Ambulans 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Aparat do hemiodializy                                              
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                                                                              Stół operacyjny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat do terapii ultradźwiękowej 
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IX. Podsumowanie 
Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2021 po raz czwarty przedkładany jest Radzie Powiatu 

Świeckiego  zgodnie z  art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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 2021 z rokiem 2020. 

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 (176 miejsce na 314 powiatów) to jest skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

na realizację inwestycji. Pod względem wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2020 plasuje się na 23 

miejscu (na 314 powiatów).  

Podsumowując, w roku 2021 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. 


