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„Najlepszy czas na sadzenie drzew był 20 lat temu.
Następny najlepszy czas jest teraz”

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 30a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego do dnia 31 maja jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim - 2019, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Starosta Grudziądzki
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I.1. Dane statystyczne
Siedziba przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu (86 – 300): Starostwo Powiatowe
Lp.

Kategoria

1.

Liczba mieszkańców powiatu

2.

Powierzchnia

3.

Stan na 30 czerwca 2018 r.

Stan na 30 czerwca 2019 r.

40315

40181

728,0 km2

728,0 km2

Przyrost naturalny

219

168

4.

Zgony

188

206

5.

Migracja wewnętrzna na pobyt stały – napływ

249

274

6.

Migracje zagraniczne na pobyt stały – imigracje

2

2

7.

Migracja wewnętrzna na pobyt stały – odpływ

313

325

8.

Migracje zagraniczne na pobyt stały – emigracje

212

3

9.

Małżeństwa ogółem

76

66

12.

Stopa bezrobocia

13,4%

13%

Źródło: dane z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

I.2. Jednostki organizacyjne powiatu:
1)
2)
3)
4)
5)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie

I.3. Jednostki realizujące zadania na podstawie porozumień zawartych między Gminą - Miasto Grudziądz,
a Powiatem Grudziądzkim:
1)
2)
3)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grudziądzu
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.4. Powiatowe służby, inspekcje i straże:
1)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu

I.5. Powiatowe służby, inspekcje i straże obsługujące zasięgiem działania miasto Grudziądz i powiat grudziądzki:
1)
2)
3)
4)

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu
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Powiat Grudziądzki położony jest w północno - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego. Sięga
swoim terytorium brzegu Wisły. Od północy powiat sąsiaduje z powiatem kwidzyńskim (woj. pomorskie),
od wschodu z powiatem iławskim i nowomiejskim (woj. warmińsko – mazurskie), a od południowego wschodu
oraz od południa z powiatem brodnickim, wąbrzeskim i chełmińskim. Jego powierzchnia obejmuje cztery gminy
wiejskie: Rogóźno, Świecie nad Osą, Gruta i Grudziądz oraz dwie gminy miejsko – wiejskie: Łasin, Radzyń
Chełmiński.
II.1. Środowisko Powiatu Grudziądzkiego
II.1.1. Klimat i ukształtowanie terenu
Powiat grudziądzki położony jest w umiarkowanej strefie klimatycznej. Strefa ta leży pomiędzy obszarem
o typowo morskim klimacie charakterystycznym dla Europy Zachodniej, a obszarem o klimacie kontynentalnym
charakterystycznym dla Europy Wschodniej. Napływ różnorodnych mas powietrza powoduje dużą zmienność
pogody oraz duże wahania przebiegu pogody w kolejnych latach i porach roku. Ponadto na specyficzny klimat
rejonu grudziądzkiego wpływa szereg uwarunkowań o charakterze lokalnym i regionalnym. Najważniejszym
z nich jest położenie w formie geomorfologicznej, jaką stanowi Kotlina Grudziądzka. Ważnym elementem
klimatotwórczym jest lokalizacja na granicy wysoczyzny polodowcowej oraz doliny rzeki Wisły, która powoduje
występowanie bardzo zróżnicowanego krajobrazu, a co za tym idzie dużych różnic wysokości w poszczególnych
częściach rejonu. W klimatycznym podziale Polski Powiat Grudziądzki znajduje się w dzielnicy bydgoskiej, której
klimat ma cechy przejściowe między Dzielnicą Pomorską (chłodniejsza i o większej rocznej sumie opadów),
a Dzielnicą Środkową (cieplejszą i suchszą).
II.1.2. Użytkowanie gruntów
Łączna powierzchnia powiatu grudziądzkiego wynosi 72 776 ha. W strukturze użytkowania gruntów największy
udział zajmują powierzchnie rolne (użytki rolne), które stanowią ponad 76% całej jednostki (55 493 ha). W dalszej
kolejności znajdują się grunty leśne, obejmując blisko 16% powierzchni powiatu. Grunty pod wodami około
2,5% powierzchni. Udział pozostałych form użytkowania gruntów jest również nieznaczny, grunty zabudowane
i zurbanizowane – około 3,5%, nieużytki prawie 2%, tereny różne z użytkami ekologicznymi ponad 2%.
II.1.3. Gospodarka leśna
Wskaźnik lesistości wynosi w Powiecie Grudziądzkim około 15% (pow. ok. 11 200 ha). Dominują tu siedliska lasów
mieszanych (ok. 40% pow. lasów). Lasy mieszane w sposób naturalny sąsiadują z borami mieszanymi świeżymi,
które zajmują ok. 24% powierzchni leśnej. Znaczną powierzchnię zajmują także mieszane lasy liściaste (ok. 22%
pow. leśnej), które należą do najbogatszych pod względem składu gatunkowego Pozostałe siedliska, jak bory
świeże, łęgi, olsy i inne, mają udział poniżej 10%.
Około 85% powierzchni lasów stanowi własność Skarbu Państwa. Nadzór nad gospodarką leśną Skarbu Państwa
prowadzą dwa Nadleśnictwa: Jamy (większość terenu powiatu) oraz Golub – Dobrzyń (niewielki fragment
powiatu w południowej części). Nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta,
który powierzył prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad lasami:
- Nadleśniczemu Nadleśnictw Golub - Dobrzyń - sprawy na terenie gminy Radzyń Chełmiński,
- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jamy - sprawy na terenie gmin: Grudziądz, Rogóźno, Łasin, Gruta, Świecie nad
Osą.
II.1.4. Gospodarka wodna
Grunty pod wodami zajmują około 2,5% powierzchni powiatu. Głównymi rzekami powiatu są przecinająca go
równoleżnikowo rzeka Osa oraz Wisła, która stanowi prawie całą zachodnią granicę powiatu. Na terenie powiatu
znajdują się liczne jeziora, a największe spośród nich – Kuchnia, Nogat, Zamkowe i Mełneńskie wykorzystywane
są do uprawiania turystyki wodnej. Gospodarowaniem wodami należącymi do Skarbu Państwa oraz związanym
z nimi mieniem zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.
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Sołectwa wchodzące w skład gmin powiatu grudziądzkiego:
Gmina Gruta: Annowo, Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno
Cukrownia, Mełno ZZD, Nicwałd, Okonin, Orle, Plemięta, Pokrzywno, Salno, Słup, Wiktorowo.
Gmina Grudziądz: Dusocin, Sosnówka - Brankówka, Gogolin, Grabowiec, Turznice, Węgrowo, Mokre, Ruda,
Skarszewy, Rozgarty, Pieńki Królewskie, Nowa Wieś, Sztynwag, Świerkocin, Mały Rudnik, Stary Folwark, Biały Bór,
Łasin: Goczałki, Huta Strzelce, Jakubkowo, Jankowice, Kozłowo, Nogat, Nowe Błonowo, Nowe Mosty, Plesewo,
Przesławice, Stare Błonowo, Szczepanki, Szonowo, Szynwałd, Łasin Wybudowanie, Wydrzno, Zawda, Zawdzka
Wola.
Gmina Świecie nad Osą: Partęczyny, Lisnowo, Mędrzyce, Karolewo – Szarnoś, Świecie nad Osą, Białobłoty,
Bursztynowo, Kitnówko – Nowy Młyn, Linowo, Lisnówko, Rychnowo, Widlice.
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Czeczewo, Dębieniec, Gawłowice, Gołębiewo, Kneblowo, Mazanki, Nowy
Dwór, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Radzyń Chełmiński, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo,
Zielnowo.
Gmina Rogóźno: Białochowo, Budy, Bukowiec, Gubiny, Kłódka, Rogóźno-Zamek, Skurgwy, Szembruczek,
Szembruk, Zarośle.

Rys. nr 1 Podział administracyjny Powiatu Grudziądzkiego
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Nieruchomości Powiatu Grudziądzkiego:
1) Siedziba Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu
2) Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu
3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie
5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie
Na podstawie umowy darowizny Powiat Grudziądzki został właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej
w Grucie o powierzchni 0,4308 ha. Na majątek Powiatu Grudziądzkiego składają się 391,705 km dróg
powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 222 decyzje Wojewody potwierdzających nabycie
dróg powiatowych. Powiat Grudziądzki nabył nieruchomości drogowe na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r.
Nr 133, poz. 872 ze zm.), na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy oraz w drodze decyzji administracyjnych
(np. ZRID) i aktów notarialnych. Obecnie Powiat Grudziądzki jest właścicielem 926 działek drogowych
o powierzchni 443,7683 ha.
Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie składników mienia
komunalnego
Powiatowy Zarząd Dróg
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Białochowie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Wydrznie
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Grudziądzu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Łasinie
Drogi powiatowe, dla których zostały
wydane decyzje Wojewody

Wartość księgowa brutto w zł
na dzień 31 grudnia 2018 r.
173.350.988,24

Wartość księgowa brutto w zł
na dzień 31 grudnia 2019 r.
185.002.589,72

3.880.236,17

3.880.236,17

1.625.961,21

1.625.961,21

3.219.001,95

3.231.893,57

40.075,51

40.075,51

44.032,00

66.140,00

3.821.631,19

3 821,631,19

4.610.400,00

4.610.400,00

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2018 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok
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V.1. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Grudziądzu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Rady i Zarządu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

V.2. Działalność komórek organizacyjnych urzędu:
V.2.1. Wydział Organizacyjny
1) Kadry
2) Sprawy obywatelskie
3) Obsługa sekretariatu urzędu
4) Archiwum
5) Obsługa prawna
6) Administracja informatyczna
7) Zarządzanie kryzysowe/obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
V.2.2. Wydział Finansowy
1) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu, zadań zleconych Skarbu Państwa oraz gospodarki
finansowej powiatu
2) Windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa
3) Opracowanie i przygotowanie dokumentów finansowych
4) Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów
w zakresie przychodów i rozchodów
5) Inwentaryzacja
6) Płace

V.2.3. Wydział Architektury i Budownictwa
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Koordynacja robót remontowych w budynkach pozostających w gestii Starostwa
Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę – roboty budowlane
Przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów niewymagających pozwolenia budowlanego
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – roboty rozbiórkowe

V.2.4. Wydział Komunikacji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie prawa jazdy
Wymiana/wydawanie dowodów rejestracyjnych
Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Kontrole stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców
Wydawanie licencji na transport drogowy
Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
Zatwierdzanie zmian organizacji ruchu
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V.2.5. Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Działalność informacyjno – promocyjna
Zadania w zakresie ochrony zdrowia
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zamówienia publiczne
Fundusze unijne
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Organizowanie imprez i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym
Zadania związane z oświatą i edukacją

V.2.6. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki wodnej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gospodarka wodna i leśna
Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego
Rejestracja sprzętu pływającego
Łowiectwo
Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w dziedzinie ochrony przyrody
Gospodarka odpadami
Ochrona zwierząt, edukacja ekologiczna
Geologia i górnictwo

V.2.7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gospodarowanie nieruchomościami powiatu i skarbu państwa
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
Zakładanie osnów szczegółowych
Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

V.2.8. Biuro Rady i Zarządu
1) Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Powiatu
2) Nieodpłatna pomoc prawna oraz zadania z zakresu rzeczy znalezionych i przewozu zwłok
V.2.9 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1) Bezpłatne poradnictwo
2) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony i interesów konsumentów
V.3. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2019 r.
V.3.1. Wydział Organizacyjny
12 etatów/13 osób
V.3.2. Wydział Finansowy
5,75 etatów/6 osób
V.3.3. Wydział Architektury i Budownictwa
5,5 etatów/6 osób
V.3.4. Wydział Komunikacji
8 etatów/8 osób
V.3.5. Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
3 etatów/3 osoby
V.3.6. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
4 etatów/4 osoby
V.3.7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
11,6 etatów/12 osób
V.3.8. Biuro Rady i Zarządu/Powiatowy Rzecznik Konsumenta
1 etat/1 osoba
V.3.9. Zatrudnienie w ramach robót publicznych
7 etatów/7 osoby
Razem:
57,85 etatów/60 osób
Łącznie etaty w Starostwie Powiatowym wyniosły 57,85, w tym 7 etatów w ramach robót publicznych.
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VI.1. Wykaz jednostek organizacyjnych
1)
2)
3)
4)
5)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie

VI.2. Działalność jednostek organizacyjnych powiatu:

VI.2.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Piecza zastępcza
Punkt Interwencji Kryzysowej
Pomoc społeczna
Zadania finansowane ze środków PFRON
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Pomoc dla osób usamodzielnianych
Realizacja programów i projektów

VI.2.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające
Pielęgnacja zielni w pasie drogowym
Zadania w zakresie inżynierii ruchu
Ewidencja dróg i drogowych obiektów mostowych
Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego
Okresowe pomiary ruchu drogowego
Okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów mostowych

VI.2.3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Realizacja obowiązkowych zajęć lekcyjnych
Praktyczna nauka zawodu i praktyki zawodowe
Zajęcia pozalekcyjne
Działania wychowawczo – opiekuńcze
Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne
Ośrodek Egzaminacyjny OKE
Współpraca z pracodawcami

VI.2.4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
1) Zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej
2) Całodobowa opieka i wychowanie dzieci oraz młodzieży
3) Działania w celu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub innych formach
pieczy zastępczej
4) Przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia
5) Zajęcia wychowawcze, wyrównawcze, kompensacyjne i terapeutyczne
VI.2.5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie
1) Zadania z instytucjonalnej pieczy zastępczej
2) Całodobowa opieka i wychowanie dzieci oraz młodzieży
3) Działania w celu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub innych formach
pieczy zastępczej

str. 10

4) Przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia
5) Zajęcia wychowawcze, wyrównawcze, kompensacyjne i terapeutyczne
VI.3. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych na dzień 31.12.2019 r.
VI.3.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
VI.3.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
VI.3.3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie
- Nauczyciele
- Pracownicy niepedagogiczni
VI.3.4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
VI.3.5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie
Razem:

7 etatów / 7 osób
16 etatów/16 osób
28,06 etatów/36 osób
11 etatów/ 9 osób
19,2 etatów/22 osoby
19 etatów/21 osób
100,26 etatów/111 osób
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W 2019 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła 60 uchwał:
1) 11 uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
1. Uchwała Nr IV/7/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających
z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat
2. Uchwała nr VII/19/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki
3. Uchwała nr VII/20/2019 z dnia 29 maja 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu
Grudziądzkiego
4. Uchwała nr VIII/25/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września
2019 roku
5. Uchwała nr VIII/26/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania
6. Uchwała nr VIII/27/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Uchwała nr X/43/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
8. Uchwała nr X/44/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
powiat grudziądzki
9. Uchwała nr X/45/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
10. Uchwała nr X/49/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Statutu Powiatu Grudziądzkiego
11. Uchwała nr XII/59/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2020
2) 28 uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego weszło w życie z dniem podjęcia:
1. Uchwała Nr IV/2/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
Grudziądzkiego na rok 2019
2. Uchwała Nr IV/3/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki
społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019
3. Uchwała Nr IV/4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej
Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019
4. Uchwała Nr IV/5/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu
i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu grudziądzkiego na rok 2019
5. Uchwała Nr IV/6/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu i jej składu osobowego
6. Uchwała Nr IV/8/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji
budowy dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz na opracowanie dokumentacji
technicznych
7. Uchwała Nr IV/9/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin
wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
8. Uchwała Nr V/12/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

Uchwała nr V/13/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji
stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania
Uchwała nr V/14/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019
Uchwała nr VII/16/2019 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi
Powiatu Grudziądzkiego
Uchwała nr VII/17/2019 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego
za 2018 rok
Uchwała nr VII/18/2019 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok
Uchwała nr VIII/23/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko
– Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr VIII/24/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko
– Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr VIII/28/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2018 w powiecie grudziądzkim
Uchwała nr VIII/29/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy
zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019 – 2021
Uchwała nr VIII/30/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Grucie w 2018 r.
Uchwała nr VIII/31/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Łasinie w 2018 r.
Uchwała nr IX/34/2019 z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.
Uchwała nr IX/39/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”
Uchwała nr X/46/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać”
Uchwała nr X/47/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała nr X/48/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XI/51/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy
Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Uchwała nr XI/52/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.
Uchwała nr XI/53/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu
administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020
Uchwała nr XII/60/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.

3) 8 uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego weszło w życie z dniem podjęcia i zostało ogłoszonych
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz zostało opublikowanych w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
1. Uchwała Nr IV/1/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2. Uchwała Nr V/10/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
3. Uchwała nr VI/15/2019 z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
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4.
5.
6.
7.
8.

Uchwała nr VIII/22/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
Uchwała nr IX/32/2019 z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
Uchwała nr X/40/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
Uchwała nr XI/50/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
Uchwała nr XII/55/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok

4) 1 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
1. Uchwała nr VII/21/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu
Powiatu Grudziądzkiego
5) 4 uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego weszły w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1
września 2019 r.
1. Uchwała nr IX/35/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego w Łasinie w 4 – letnie Liceum
Ogólnokształcące w Łasinie
2. Uchwała nr IX/36/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego 4 – letniego Technikum w Łasinie w 5 – letnie Technikum w Łasinie
3. Uchwała nr IX/37/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łasinie w 4 – Letnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łasinie
4. Uchwała nr IX/38/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
6) 1 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2020 r.
1. Uchwała nr XI/54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych
7) 2 uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego weszły w życie z dniem podjęcia oraz zostały ogłoszone
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego:
1. Uchwała Nr V/11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2020
2. Uchwała nr X/41/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022
8) 1 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
1. Uchwała nr XII/58/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
9) 2 uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego weszły w życie z dniem podjęcia oraz zostały ogłoszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu:
1. Uchwała nr IX/33/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta i Gminy Łasin
2. Uchwała nr X/42/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy – Miasta Grudziądz
10) 1 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz została ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego:
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1.

Uchwała nr XII/57/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023

11) 1 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz została ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego:
1. Uchwała nr XII/56/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Grudziądzkiego na 2020 rok.
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VIII.1. Budżet Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019
Plan budżetowy dochodów w wysokości 38.642.195,12 zł został wykonany w 103,2%, tj. w kwocie
39.862.083,96 zł.
Tabela nr 2 Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu

Dział

Nazwa

Plan po zmianach
na 31.12.2019 r.
57.420,72

Wykonanie
za 2019 r.
57.420,72

98.000,00

91.216,94

93,1

9.917.773,00

10.871.645,00

109,6

135.171,70

133.733,87

98,9

% wyk.

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

1.069.227,00

1.157.936,04

108,3

750

Administracja publiczna

1.103.769,00

1.069.110,22

96,9

752

Obrona narodowa

4.000,00

3.977,92

99,4

755

132.000,00

129.454,52

98,1

8.866.419,00

9.137.008,53

103,1

758
801
851

Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia

14.111.413,00
218.841,00
15.737,00

14.111.413,00
201.042,09
15.735,60

100,0
91,9
100,0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150.347,70

153.744,81

102,3

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.200,00

13.200,00

100,0

855

Rodzina

2.594.076,00

2.576.853,04

99,3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

154.800,00

138.591,66

89,5

38.642.195,12

39.862.083,96

103,2

756

RAZEM

100,0

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok

Tabela nr 3 Porównanie dochodów w latach 2018 – 2019

Dochody ogółem 2019
Dochody ogółem 2018
Dynamika dochodów ogółem 2018/2019
Dochody z PIT w 2019 r.
Dochody z PIT w 2018 r.
Dynamika dochodów z PIT 2018/2019
Dochody z CIT w 2019
Dochody z CIT w 2018
Dynamika dochodów z CIT 2019/2018

39.862.083,96 zł
24.858.669,64 zł
160,4%
7.053.864,00 zł
6.041.672,00 zł
116,8%
240.551,96 zł
286.754,70 zł
83,9%

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2018 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok
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Plan budżetowy wydatków w wysokości 45.020.896,12 zł został wykonany w 88,6 %, tj. w kwocie
39.893.122,71 zł.
Tabela nr 4 Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu

Dział

Nazwa

Plan po zmianach
na 31.12.2019 r.
57.420,72

Wykonanie
za 2019 r.
57.420,72

134.500,00

126.213,15

93,8

24.479.427,00

23.259.949,15

95,0

% wyk.

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.308.209,70

85.132,39

3,7

710

Działalność usługowa

1.929.862,00

1.828.203,44

94,7

750

Administracja publiczna

5.357.693,00

4.615.224,47

86,1

752

Obrona narodowa

4.000,00

3.977,92

99,4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

18.000,00

9.774,64

54,3

755

Wymiar sprawiedliwości

132.000,00

129.454,52

98,1

757

Obsługa długu publicznego

90.000,00

25.469,77

28,3

758

Różne rozliczenia

185.000,00

0,00

0,0

801

Oświata i wychowanie

2.990.070,00

2.884.552,09

96,5

851

Ochrona zdrowia

28.737,00

28.735,60

100,0

852

Pomoc społeczna

424.015,00

406.210,06

95,8

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.880.057,70

1.874.025,22

99,7

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

348.450,00

347.180,00

99,6

855

Rodzina

4.411.277,00

4.036.395,68

91,5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160.897,00

100.701,65

62,6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37.060,00

34.393,38

92,8

926

Kultura fizyczna

44.220,00

40.108,86

90,7

45.020.896,12

39.893.122,71

88,6

RAZEM

100,0

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok

Tabela nr 5 Porównanie wydatków w latach 2018 – 2019

Wydatki ogółem 2019
Wydatki ogółem 2018
Dynamika wydatków ogółem 2019/2018
Wydatki bieżące 2019
Wydatki bieżące 2018
Dynamika wydatków bieżących 2019/2018
Wydatki majątkowe 2019
Wydatki majątkowe 2018
Dynamika wydatków majątkowych 2018/2018

39.893.122,71 zł
20.907.698,91 zł
190,8%
22.637.233,36 zł
20.193.302,29 zł
112,1%
17.255.889,35 zł
714.396,62 zł
2.415,4%

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2018 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok

Tabela nr 6 Stan finansów na koniec 2019 r.

Stan wolnych środków
Kredyty długoterminowe (ostatnia spłata w roku 2022)
Zobowiązania wymagalne

4.347.662,67 zł
2.100.000,00 zł
brak

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2019 rok
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IX.1. Strategia Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2024
Strategia została przyjęta uchwałą Nr XXV/22/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2020. Podstawowym założeniem
dokumentu jest zrównoważony rozwój w różnorodnych sferach życia społecznego i gospodarczego na terenie
powiatu grudziądzkiego. Jest podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki polityki rozwoju.
Tabela nr 7 Zestawienie zrealizowanych zadań przyjętych w dokumencie

Cel strategiczny 1. Poprawa jakości zagospodarowania Powiatu w zakresie infrastruktury technicznej i środowiska
naturalnego, cel operacyjny 1.3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego w powiecie
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Długość przebudowanych/zmodernizowanych dróg
2940,00 m
10 446,00 m
powiatowych
Liczba wybudowanych/przebudowanych chodników
895,00 m
789,00 m
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
456 mb. – bariery stalowe,
495 mb. – bariery stalowe
157 – znaki drogowe
99 – znaki drogowe,
oznakowanie poziome
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości zagospodarowania Powiatu w zakresie infrastruktury technicznej i środowiska
naturalnego, cel operacyjny 1.4. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych/zorganizowanych imprez
10
6
Liczba broszur, ulotek dotyczących tematyki edukacji ekologicznej
1
1
Cel strategiczny 2. Dobrze rozwinięta i konkurencyjna gospodarka Powiatu Grudziądzkiego, cel operacyjny 2.1. Poprawa
jakości kapitału społecznego *(na podstawie danych z ZSP Łasin)
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Liczba osób objętych doradztwem zawodowym
171
251
Liczba zorganizowanych szkoleń
4
8
Liczba osób które wzięły udział w szkoleniach
57
120
Cel strategiczny 2. Dobrze rozwinięta i konkurencyjna gospodarka Powiatu Grudziądzkiego, cel operacyjny 2.3.
Dywersyfikacja gospodarki powiatu
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Liczba broszur, ulotek, katalogów, gadżetów promujących ofertę
10 rodzajów gadżetów
11 rodzajów gadżetów
turystyczną powiatu
- 7090 szt.
– 9220 szt.
Cel strategiczny 3. Poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego, cel operacyjny 3.1. Aktywizacja
społeczno-gospodarcza mieszkańców powiatu
Wartość 2018
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba zorganizowanych imprez sportowych
30 (1458 uczestników)
36 (1500 uczestników)
Liczba dzieci i młodzieży objętych zajęciami pozalekcyjnymi
89
77
*dot. młodzieży uczącej się w ZSP Łasin
Cel strategiczny 3. Poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego, cel operacyjny 3.2. Rozwój
systemu edukacji szkolnej i przedszkolnej * dot. ZSP Łasin
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Liczba doposażonych placówek edukacyjnych
1
1
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Cel strategiczny 3. Poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego, cel operacyjny 3.4. Zapewnienie
wysokiej jakości opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
Nazwa wskaźnika
Wartość 2018
Wartość 2019
Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych
1
1
Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,
5 (4 - ZSP w Łasinie, 1 –
terapeutycznych, psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców
1 w ramach projektu
Rodzina w Centrum 2)
Liczba rodzin zastępczych
9 nowych/46 ogółem
5 nowych/43 ogółem
Liczba miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej
61 (przebywających osób)
57 (przebywających osób)
Liczba osób objętych warsztatami
80
74

IX.2. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży
Program został przyjęty uchwałą Nr XXVI/31/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 listopada 2014 roku
i jest skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych obecnie
szkół branżowych I stopnia. Celem programu jest motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na
celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.
IX.2.1. Realizacja zadań przyjętych w dokumencie:
W 2019 roku przyznano stypendia dla uzdolnionej młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie.
Stypendium otrzymało:
- 10 uczniów po 200 zł miesięcznie za I/2019 r.
- 7 uczniów po 170 zł miesięcznie za II-VI/2019 r.
- 9 uczniów po 140 zł miesięcznie za IX-XI/2019 r.
Średnioroczne stypendium wypłacono po 162,92 zł miesięcznie na ucznia.
Ponadto do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wnioskowano o stypendia dla uczniów zdolnych
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Stypendium otrzymało:
- od stycznia do czerwca – 4 uczniów,
- od września do grudnia – 5 uczniów, w kwocie 300 zł na każdego ucznia miesięcznie.
Jedna uczennica Technikum otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów.
IX.3. Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Program został przyjęty uchwałą Nr XXX/23/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2018 r.
Celem programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz budowanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określenia kierunków i form wzajemnej
współpracy. Dokument został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale
Nr 74/58/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019 ‘’.
IX.3.1 Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu
1) współpraca o charakterze pozafinansowym:
- udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na preferencyjnych warunkach sal
mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
- obejmowanie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe
- promocja działalności organizacji pozarządowych.
2) współpraca o charakterze finansowym:
- ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert:
a) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zrealizowano 5 zadań,
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w których wzięło udział 647 uczestników. Całkowity koszt zadań wyniósł 34.393,38 zł
b) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zrealizowano 7 zadań, w których wzięło udział 1814
uczestników. Całkowity koszt zadań wyniósł 40.108,86 zł
c) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowano 1 zadanie, w którym wziął udział
1 uczestnik. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.000,00 zł
d) z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
Zrealizowano 1 zadanie, w którym wzięło udział 144 uczestników. Całkowity koszt zadania wyniósł 90.058,00 zł.
IX.4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021
Program przyjęty uchwałą Nr VIII/29/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Głównym
celem programu jest skuteczna pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej z ukierunkowaniem na formy
rodzinne.
IX.4.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu:
Tabela nr 8 Zestawienie zrealizowanych zadań przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Cel szczegółowy nr 1. Rozwój różnych form rodzinnej pieczy zastępczej
Nazwa wskaźnika
Wysokość odpowiednich środków finansowych w
budżecie PCPR na promowanie idei rodzicielstwa
zastępczego
Liczba kampanii i działań promocyjnych

Liczba kampanii medialnych
Liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia
rodzinnych form pieczy zastępczej

Wartość 2019
4 506,50 zł
1 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
2 spotkania edukacyjne dla potencjalnie zainteresowanych
rodzin, druk i dystrybucja na terenie powiatu kalendarza
promującego rodzinną pieczę zastępczą
1 (spot zamieszczony na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych)
5 (2 małżeństwa, 1 osoba niepozostająca w związku
małżeńskim)

Liczba zorganizowanych szkoleń dla kandydatów na
rodziny zastępcze

2 (organizator szkolenia – podmiot zewnętrzny –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)

Liczba kandydatów, którzy otrzymali zaświadczenie
kwalifikacyjne do pełnienia rodzinnych form pieczy
zastępczej

3 (1 małżeństwo, 1 osoba niepozostająca w związku
małżeńskim)

Liczba rodzin zastępczych niezawodowych,
zawodowych, rodzinnych domów dziecka

15 rodzin zastępczych niezawodowych,
0 rodzin zastępczych zawodowych,
0 rodzinnych domów dziecka

Cel szczegółowy nr 2. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie grudziądzkim
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy
1
zastępczej
1 osoba – w ramach działającego w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Liczba rodzin zastępczych korzystających z poradnictwa
Punktu Interwencji Kryzysowej
specjalistycznego
66 osób – w ramach programu partnerskiego „Rodzina
w Centrum 2”
Liczba rodzin uczestniczących w grupie wsparcia
15
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Cel szczegółowy nr 3. Utrzymanie rodziny z dziećmi w jej naturalnych warunkach oraz rozwijanie współpracy z rodziną
naturalną
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
1 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego,
Liczba kampanii i działań promujących wartości rodzinne
2 spotkania edukacyjne dla potencjalnie
zainteresowanych rodzin
18 osób – w ramach działającego w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Liczba rodzin naturalnych korzystających z pomocy
Punktu Interwencji Kryzysowej,
specjalistycznej i wsparcia
64 osoby – w ramach programu partnerskiego „Rodzina
w Centrum 2”
Liczba dzieci powracających z rodzin zastępczych i placówek
2 (0 - z rodzin zastępczych, 2 - z placówek opiekuńczoopiekuńczo-wychowawczych do rodzin biologicznych
wychowawczych)
Cel szczegółowy nr 4. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba pozytywnych okresowych ocen z realizacji programu
usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej
Liczba usamodzielnianych wychowanków korzystających z
różnych form wsparcia

26
16

Cel szczegółowy nr 5. Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie ze standardami
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
7 osób – w wieku od 0 do 7 lat
11 osób – w wieku od 8 do 10 lat
Liczba i wiek dzieci w placówkach
21 osób – w wieku od 11 do 15 lat
15 osób – w wieku 16 i więcej lat
IX.5. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014 – 2020
Program przyjęty uchwałą Nr XXIII/10/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 marca 2014 r. Głównym
celem projektu jest wspieranie osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy i ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego, tworzenie i rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, pomoc i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
wzrost promocji zdrowia i podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego, a także rozwój kompetencji kadr
pomocy społecznej.
IX.5.1 . Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu
Tabela nr 9. Zestawienie zrealizowanych zadań przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Cel strategiczny nr 2. Tworzenie i rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin
Cel szczegółowy nr 1: Intensyfikacja wsparcia rodziny we właściwym pełnieniu jej funkcji
Wskaźniki efektywności
Wartość 2019
Liczba zrealizowanych programów, liczba osób objętych
1 projekt partnerski „Rodzina w Centrum 2”
wsparciem
133 uczestników
19 osób, 16 konsultacji prawnych, 25 konsultacji
Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego,
psychologicznych (specjalistyczne poradnictwo
liczba i rodzaj porad
psychologiczne i prawne prowadzono w ramach Punktu
Interwencji Kryzysowej)
Cel strategiczny nr 2. Tworzenie i rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin
Cel szczegółowy nr 2: Intensyfikacja działań w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ukierunkowanych na ofiary
i sprawców
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Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego,
liczba i rodzaj porad

Wartość 2019
4 osoby, 12 porad – 4 konsultacje prawne, 8 konsultacji
psychologicznych (specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne i prawne prowadzono w ramach Punktu
Interwencji Kryzysowej)

Cel strategiczny nr 2. Tworzenie i rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin
Cel szczegółowy nr 3: Zwiększenie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
1 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa
Liczba zrealizowanych akcji w zakresie promocji idei
Zastępczego, 2 spotkania edukacyjne dla mieszkańców
rodzinnej pieczy zastępczej
powiatu zainteresowanych tematyką rodzinnej pieczy
zastępczej
Cel strategiczny nr 3. Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i osób starszych
Cel szczegółowy nr 1: Poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania oraz
w przestrzeni publicznej
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba udzielonych dofinansowań, liczba osób
korzystających ze wsparcia w zakresie likwidacji barier
15 udzielonych dofinansowań dla 15 osób
funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
Cel strategiczny nr 3. Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i osób starszych
Cel szczegółowy nr 2: Rozwój zaplecza instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego na rzecz rozwiązywania problemów
osób niepełnosprawnych i osób starszych
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
390 osób, w tym 45 dzieci i młodzieży

Liczba osób, którym udzielono dofinansowań

(dofinansowanie ze środków PFRON do prowadzenia
warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
i
sprzęt
rehabilitacyjny,
prowadzenia
grupowych
i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania)

Cel strategiczny nr 6. Rozwój kompetencji kadr pomocy społecznej
Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępu pracownikom pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba zrealizowanych działań, liczba osób objętych
7 osób
działaniami
Cel strategiczny nr 6. Rozwój kompetencji kadr pomocy społecznej
Cel szczegółowy nr 2: Zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Liczba zrealizowanych działań, liczba osób objętych
1 działanie – obchody Dnia Pracownika socjalnego - 7
działaniami
osób
IX.6. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2018 – 2022
Program przyjęty uchwałą Nr XXVIII/17/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Głównym
celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ochrona osób doznających przemocy,
rozwój oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc, a także promowanie odpowiednich wzorców życia
rodzinnego i zacieśnienie współpracy interdyscyplinarnej różnych instytucji, organizacji i służb społecznych, m.in.
pracowników pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów sądowych, w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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IX.6.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu:
1) prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
2) dystrybucja na terenie powiatu materiałów informacyjnych (ulotek i plakatów) o tematyce
przeciwdziałania przemocy.
IX.7. Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie
grudziądzkim na lata 2016 – 2020
Program przyjęty uchwałą Nr XI/7/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016 r. Głównym celem
projektu jest m.in. powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie
wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie.
Program w 2019 r. nie był realizowany z uwagi na niewystarczającą liczbę sprawców przemocy kierowanych do
udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych przez sądy. Zgodnie z zasadami otrzymywania dotacji
z budżetu państwa na prowadzenie ww. programu, ustalonymi przez Wydział Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki finansowe można otrzymać w przypadku grupy liczącej nie mniej
niż 15 osób.
IX.8. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021.
Program przyjęty uchwałą Nr XVIII/3/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2017 r. Głównym celem
programu jest wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grudziądzkim poprzez
działania sprzyjające zapewnieniu tym osobom warunków do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym.
IX.8.1 Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu
Tabela nr 10 Zestawienie zrealizowanych zadań przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Cel operacyjny nr III. Poprawa aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promowanie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych
Nazwa wskaźnika

Wartość 2019

Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły
szkolenia zawodowe lub skorzystały z instrumentów
lub usług rynku pracy

- 13 osób skorzystało z dofinansowania ze środków
PFRON do kosztów nauki w ramach programu
pilotażowego „Aktywny Samorząd” – Moduł II
- 1 osoba skorzystała z dofinansowania ze środków
PFRON do instrumentów rynku pracy

Wsparcie działalności i rozwój warsztatów terapii
zajęciowej

- dofinansowano działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Łasinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Grucie oraz pokryto koszt udziału mieszkańców
powiatu grudziądzkiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej na terenie gmin miasta Grudziądza
łącznie w wysokości 1 402 742,87 zł, w tym
1 248 486,03 zł ze środków PFRON, 154 256,84 zł
ze środków własnych Powiatu, dla 77 uczestników
WTZ

Ilość dzieci osób niepełnosprawnych aktywnych
zawodowo korzystających z dofinansowań do pobytu
dziecka w placówce opieki ( przedszkola, żłobki lub
inne formy opieki)

- 3 dzieci ( dofinansowanie do pobytu w
przedszkolu ze środków PFRON w ramach
pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” –
Moduł I)
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Cel operacyjny nr IV. Zwiększenie kondycji zdrowotnej osób niepełnosprawnych i profilaktyka
niepełnosprawności
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Ilość przyznanych osobom niepełnosprawnym dofinansowań do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego

- 2 dofinansowania

Ilość przyznanych osobom niepełnosprawnym dofinansowań do turnusów
rehabilitacyjnych

- 38 dofinansowań

Cel szczegółowy nr V. Zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
Nazwa wskaźnika
Wartość 2019
Ilość przyznanych dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier
architektonicznych
Ilość przyznanych dofinansowań do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu
się
Ilość przyznanych dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

- 4 dofinansowania

- 18 dofinansowań

- 278 dofinansowań

Cel operacyjny nr VII. Wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie dostępu do edukacji
Nazwa wskaźnika

Liczb placówek edukacyjnych, w których zlikwidowano
bariery architektoniczne

Wartość 2019
- 1 placówka (w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami 3 powiat grudziądzki
pozyskał środki finansowe na realizację projektu,
który sfinansowano ze środków PFRON oraz
środków własnych miasta i gminy Łasin)

IX.9. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata
2021 – 2025
Program przyjęty Uchwałą nr XIII/24/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Celem
dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego
oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one
zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze.
Wytyczono konkretne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu, a także określono
harmonogram ich realizacji. Dokument przedstawia także charakterystykę Powiatu Grudziądzkiego,
z uwzględnieniem sytuacji demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie poddano
istniejące formy ochrony prawnej siedlisk i gatunków.
IX.9.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji programu:
Edukacja ekologiczna prowadzona całorocznie w formie zajęć w szkołach, warsztatach ekologicznych
i konferencji w szkołach z terenu powiatu.
Monitoring terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów na których te masy mogą
występować.
Monitoring terenów na których wystąpiło historyczne zanieczyszczenie ziemi.
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X.1. Ochrona zdrowia
X.1.1. Programy profilaktyki zdrowotnej
Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowany był na podstawie
umowy z dnia 22 marca 2019 r., zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem
Grudziądzkim oraz na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2019 r., zawartej pomiędzy Powiatem Grudziądzkim
a Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Celem programu była
profilaktyka mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz zwiększenie wykrywalności wirusowego zapalenia
wątroby typu B i C. W 2019 r. zbadano 100 mieszkańców oraz przekazano kwotę 3.000,00 zł na sfinansowanie
wydatków dotyczących przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność
przeciwciał anty-HCV).
X.1.2. Pozostałe działania
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin przyznana na podstawie Uchwały Nr IX/33/2019 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 18 września 2019 r. oraz umowy z dnia 30 września 2019 r. na częściowe pokrycie kosztów
zakupu unitu stomatologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie w kwocie 10.000,00 zł.
X.2. Bezpieczeństwo publiczne
X.2.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań:
W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej, ochrony
przeciwpożarowej i realizacji zadań obronnych realizowano szereg zadań:
1) przyjmowano oraz przekazywano całodobowo informacje o zagrożeniach i zdarzeniach na terenie powiatu
grudziądzkiego, w tym zakresie współdziałano z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gminami,
służbami i inspekcjami, podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Policją
2) umieszczono na stronie internetowej 72 komunikaty ostrzegawcze oraz przekazywano meldunki sytuacyjne
i dobowe w centralnej aplikacji raportującej (CAR)
3) zapewniono funkcjonowanie łączności radiowej w Sieci Zarządzania Wojewody oraz dokonywano codziennego
w dniach pracy urzędu sprawdzania łączności z gminami i uczestniczono w codziennym sprawdzaniu łączności
przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
4) zakupiono i zamontowano antenę oraz uruchomiono łączność w systemie ostrzegania ludności cywilnej
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i uczestniczono w comiesięcznych treningach sieci radiowej 22ODN
5) zakupiono sprzęt komputerowy i uruchomiono funkcjonowanie systemu grafiki operacyjnej oceny sytuacji
skażeń, ostrzegania i alarmowania o skażeniach SI PROMIEŃ, uczestniczono w szkoleniach i treningach systemu
6) zorganizowano dwa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
7) dokonano kompleksowej aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego
8) przeprowadzono Powiatowe Ćwiczenie Obronne oraz uczestniczono w Wojewódzkim Szkoleniu Obronnym
9) przeprowadzono kwalifikację wojskową – Powiatowa Komisja Lekarska nr 2
10) prowadzono dalsze działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Starostwa
Powiatowego – legalizacja i uzupełnienie sprzętu p.poż., prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, wymiana drzwi na poddasze na drzwi o wymaganej odporności ogniowej, instalacja
sygnalizacji wizualno-dźwiękowej ostrzegawczej na trzech kondygnacjach, bieżąca kontrola obiektu w zakresie
bezpieczeństwa p.poż.
11) W dzienniku ewidencji zdarzeń, informacji i meldunków odnotowano 121 zdarzeń wymagających czynności
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
12) przekazano środki finansowe w kwocie 4.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w Bydgoszczy dla Komendy
Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
w wersji oznakowanej dla III Rewiru Dzielnicowych w Grudziądzu
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X.3. Edukacja publiczna
X.3.1. Zadania z zakresu edukacji realizowane były w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. W skład Zespołu
wchodzą szkoły:
1)
Liceum Ogólnokształcące
2)
Technikum
3)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Branżowa Szkoła I stopnia
4)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
5)
Szkoła Policealna
Tabela nr 11 Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. i na 30.09.2019 r.

Klasa
Branżowa Szkoła I stopnia

Ilość uczniów

Ilość uczniów

stan 30.09.2018

stan 30.09.2019

I

16

52

II

17

19

III

0

15

III

18

0

I

0

12

III

10

0

Technikum 5-letnie (po podstawówce)

I

0

24

Technikum 4-letnie (po gimnazjum)

I

16

30

II

21

18

III

9

18

IV

10

9

I

31

31

II

32

27

III

14

26

I

22

26

II

21

24

237

332

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące (młodzież)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Razem

ZSP w Łasinie poza realizacją zadań wynikających z ustaw oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
umożliwiła uczniom rozwijanie ich zainteresowań poprzez różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych w miarę
posiadania środków finansowych. Uczniowie uczestniczyli w kołach przedmiotowych np. chemicznym, czy
informatycznym oraz w kołach zainteresowań np. Szkolny Teatr „Galimatias”. Ponadto uczniowie brali udział
w zajęciach fakultatywnych, przygotowujących do egzaminów w zawodzie sprzedawca, technik ekonomista,
technik informatyk oraz przygotowujących do matury.
Wykonując obowiązki z zakresu współpracy z pracodawcami, zorganizowano spotkanie z lokalnymi
przedsiębiorcami zatrudniającymi, jako młodocianych pracowników, uczniów szkoły. Zorganizowano Dzień
Zawodowca i Licealisty.
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W 2019 roku ZSP w Łasinie została doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano łącznie
150.760,83 zł (z tego: 78.059,00 zł – ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy;
z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 57.361,32 zł – z projektu Region Nauk Ścisłych II, 15.340,51 zł
– z budżetu szkoły). Zakupiono m.in.: monitory interaktywne, tablice kopiujące, projektory, urządzenia
wielofunkcyjne, notebooki, komputery przenośne dla nauczycieli i uczniów, tablety, komputer stacjonarny,
wizualizer cyfrowy, sprzęt do rozbudowy sieci , tablice, stoliki, biurka, krzesła.
X.3.2. Efekty działań oświatowych
1) Egzamin maturalny:
W maju 2019 roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 18 absolwentów klas programowo najwyższych:
- 9 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
- 9 absolwentów Technikum.
Egzamin maturalny zdało 16 abiturientów.
Wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Łasinie odsetek zdających wyniósł 89%, podczas gdy
w kraju egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych zdało 80,5% absolwentów (86,3% uczniów liceum
ogólnokształcącego i 70,5% uczniów technikum), zaś w województwie kujawsko-pomorskim egzamin zdało
78,3% abiturientów.
2) Egzamin zawodowy:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i słuchaczy
kształcących się w zawodach:
- sprzedawca
- mechanik pojazdów samochodowych
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik administracji
- technik bhp.
W Zespole odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
- A.18 Prowadzenie sprzedaży
- A.36 Prowadzenie rachunkowości
- E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
- M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
Tabela nr 12 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach

Zawód
Sprzedawca
Mechanik pojazdów
samochodowych
Technik bhp
Technik ekonomista
Technik informatyk

Przystąpiło
do egzaminu

Nie zdało
egzaminu

7

7

0

Odsetek zdanych
egzaminów
100%

8

7

1

87,5%

3
6
4

1
5
1

2
1
3

33%
83%
25%

Zdało egzamin

Tabela nr 13 Zestawienie absolwentów ZSP w Łasinie

Typ szkoły
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna
Technikum

Liczba absolwentów
10
18
11
21
4
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X.3.3. Osiągnięcia uczniów
Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach:
- konkurs kulinarny ,,Zdrowe gotowanie z PCK” w ramach VI Majówki z Alfą - II miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy Pożarom”: etap powiatowy – I i IV miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej pn. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”: etap powiatowy - IV i VI miejsce
Uczniowie włączyli się w wiele akcji jako wolontariusze. Uczestniczyli np. w zbiórce pieniężnej na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji na rzecz osób niepełnosprawnych
pn. „Góra Grosza”; uczestniczyła w akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, rozprowadzając świece wigilijne.
Wolontariusze dokonali rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Członkowie
Caritasu zorganizowali zbiórki pieniężne, za które dokonali zakupu słodyczy i wręczyli osobom samotnym
i chorym podczas odwiedzin oddziału Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Łasinie z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i
Świąt Wielkanocnych. Szkoła włączyła się do ogólnopolskich akcji PCK: w ramach
„Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” – wolontariusze zbierali maskotki, zabawki, książki i gry planszowe, które
przekazano dla dzieci z ubogich rodzin. Uczestnicząc w akcji pn. „Czerwonokrzyska Wielkanoc” – młodzież szkolna
wykonała kartki świąteczne, którymi obdarowano osoby starsze i samotne. Ponadto wolontariusze
przeprowadzili zbiórkę pieniężną w ramach „Ogólnopolskiej Kampanii Walki z Głodem”. Dochód z tej kwesty
przeznaczono na zakup żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz na dofinansowanie obiadów dla dzieci
w szkołach. Wolontariusze PCK przeprowadzili też zbiórkę w ramach obchodów „Tygodnia PCK”. Promowanie
idei wolontariatu odbywało się również w trakcie pogadanek na zajęciach z pedagogiem szkolnym
i wychowawcami klas oraz przez udzielanie pomocy koleżeńskiej rówieśnikom posiadającym zaległości
materiałowe.
X.4. Piecza zastępcza
X.4.1. Rodzinna piecza zastępcza
W 2019 r. na terenie powiatu grudziądzkiego funkcjonowały łącznie 43 rodziny zastępcze, w których przebywało
57 dzieci i osób pełnoletnich. W trakcie roku zawiązało się 5 rodzin zastępczych, które objęły opieką 8 dzieci, zaś
5 dzieci i osób pełnoletnich opuściło rodzinną pieczę zastępczą.
Tabela nr 14 Liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu grudziądzkiego w roku 2019

Forma rodzinnej pieczy zastępczej
Rodzina zastępcza spokrewniona
Rodzina zastępcza niezawodowa
Razem

Liczba rodzin

Liczba dzieci
24
19
43

31
26
57

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Tabela nr 15 Świadczenia wypłacone na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Rodzaj wypłaconego świadczenia
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w
rodzinie zastępczej
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej
Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
zastępczej dziecka
Dofinansowanie do
wypoczynku
poza
miejscem
zamieszkania dziecka
Dodatek wychowawczy (wprowadzony ustawą o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci)
Razem

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Kwota ogółem
(zł)

43

57

540 497,00

5

5

11 485,43

4

7

8 450,00

0

0

0,00

31

40

230 081,69

X

X

790 514,12

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
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Tabela nr 16 Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów
w 2019 r.

Powiat
Gmina Miasto Grudziądz
Gmina Miasto Toruń
Powiat brodnicki
Powiat chełmiński
Powiat iławski
Powiat kwidzyński
Powiat świecki
Razem

Liczba dzieci

Kwota wydatków (zł)
40 404,00
8 328,00
12 350,26
8 328,00
16 297,80
8 328,00
41 133,61
135 169,67

3
1
2
1
2
1
5
15

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

X.4.2. Instytucjonalna piecza zastępcza
W 2019 r. w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 64 wychowanków (41 z terenu
powiatu grudziądzkiego, 23 z innych powiatów).
W ciągu roku do placówek przyjęto 15 dzieci (wyłącznie z terenu powiatu grudziądzkiego), zaś opuściło je 10
dzieci i osób pełnoletnich (w tym 2 z terenu powiatu grudziądzkiego i 8 z innych powiatów).
Tabela nr 17 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem wieku oraz miejsca
zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r .

Miejsce
zamieszkania
wychowanka przed
umieszczeniem w
pieczy zastępczej
powiat grudziądzki
inne powiaty
Razem

Liczba
wychowanków
ogółem
39
15
54

W tym w
wieku 0-7

W tym w
wieku 8-10
7
0
7

9
2
11

W tym w
wieku 11-15

W tym w
wieku 16 lat
i powyżej

13
8
21

10
5
15

Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

X.5. Sport
X.5.1. Organizowanie imprez i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym
W 2019 r. popularyzowano i upowszechniano sport wśród dzieci i młodzieży, stwarzając utalentowanej
możliwości osiągania mistrzostw sportowych oraz rozwijania zainteresowań sportem. W ramach
Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego szkół z terenu powiatu grudziądzkiego zorganizowano 36
imprez sportowych. Zawody organizowane były zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem. Współzawodnictwo
sportowe prowadzone było w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci - oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców, Igrzyska Młodzieży Szkolnej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Zawody zostały przeprowadzone
zgodnie z Regulaminem Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu
Powiatu Grudziądzkiego oraz na zasadach określonych w Kalendarzu Imprez Sportowych dla Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na dany rok szkolny.
Zarówno w Igrzyskach Dzieci jak i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej rywalizacja odbyła się w 9 dyscyplinach
sportowych tj.: indywidualne i zespołowe biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, piłka
ręczna, siatkówka, halowe mistrzostwa powiatu grudziądzkiego w LA, tenis stołowy, trójbój i czwórbój
lekkoatletyczny (Igrzyska Dzieci), indywidualne i zespołowe Mistrzostwa Powiatu w LA (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej), koszykówka (Igrzyska Młodzieży Szkolnej). Zawody odbyły się w obiektach sportowych gmin
uczestniczących we współzawodnictwie oraz w Grudziądzkim Klubie Sportowym w Grudziądzu. Podczas każdych
zawodów została zapewniona obsługa medyczna i sędziowska. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali puchary,
medalami zostali nagrodzeni zwycięzcy trzech pierwszych miejsc. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Łącznie
w zawodach wzięło udział około 1500 zawodników.
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Reprezentacje Powiatu Grudziądzkiego uczestniczyły także w zawodach wojewódzkich. Zwycięstwo na szczeblu
powiatowym daje drużynie awans do rywalizacji w imprezach sportowych Województwa Kujawsko –
Pomorskiego wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego szkół. Starostwo
Powiatowe zorganizowało wyjazdy młodych sportowców na sztafetowe biegi przełajowe do Myślęcinka, na
drużynowe biegi przełajowe do Włocławka oraz na finał wojewódzki lekkoatletyczny w Świeciu.
X.5.2 Inne działania z zakresu sportu powiatowego
1) Programy sportowe do których przystąpił powiat:
„Szkolny Klub Sportowy”, którego operatorem jest Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. W ramach realizacji programu zostały utworzone 2
grupy ćwiczeniowe sportowe po 70 godz. na grupę. Zajęcia z młodzieżą odbywały się dwa razy w tygodniu
w grupach nie mniejszych niż 15 osobowych.
X.6. Promocja powiatu
X.6.1. Wydarzenia o charakterze targowo – wystawienniczym
1) Reprezentacja Powiatu Grudziądzkiego uczestniczyła w Targach Turystyczno – Ogrodniczych „Lato na Wsi”
w Minikowie. Delegacja Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przygotowała ekspozycję stoiska
przedstawiającą nasze urokliwe zakątki, a członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zielnowa częstowały gości
pysznymi swojskimi daniami. Stoisko wzbudzało duże zainteresowanie odwiedzających. Głównym celem
udziału w targach była szeroka promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i atrakcji turystycznych
naszego regionu.
2) Reprezentacja Powiatu Grudziądzkiego uczestniczyła w „Festynie Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku.
Odwiedzający stoisko skosztować mogli specjałów kulinarnych inspirowanych rodzimą tradycją oraz pyszne
wypieki. Festyn był dobrą okazją, aby zaprezentować zgromadzonej publiczności dorobek i tradycje powiatu
grudziądzkiego. Powiat był reprezentowany również przez Panie ze Stowarzyszenia Aktywna Wieś Słup oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Zielnowa.
X.6.2. Materiały promocyjne
W 2019 r. zostały wydane materiały promocyjne tj.: bombki szklane, słoiczki z miodem wielokwiatowym,
długopisy, notesiki magnetyczne, kolorowanki ze sklejki brzozowej, słodycze firmowe, czapki z daszkiem,
kolorowanki XXL, kubki ceramiczne, opaski odblaskowe, worki sportowe.
X.6.3. Wydarzenia promocyjne
1) Zorganizowano we współpracy z Grudziądzkim Muzeum oraz Prezydentem Miasta Grudziądz wystawę rzeźby
Aleksieja Leonowa „Drogami ducha". Ukraiński artysta językiem rzeźbiarskim wyraża wiarę w człowieczeństwo,
miłość do piękna i nadzieję na lepszą przyszłość dla ludzkości. W spotkaniu uczestniczył Konsul Honorowy
Republiki Mołdawii Jan Mrozowski, Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, goście z Ukrainy, przedstawiciele
władz samorządowych oraz mieszkańcy Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego.
2) Zorganizowano VII Wielka Akcję Poboru Krwi pn. „Twoja Krew – Moje Życie” dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych. Starostwo Powiatowe było również współorganizatorem Akcji Poboru Krwi Służb
Mundurowych.
3) Dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego uczestniczyli w warsztatach, podczas których
wspólnie szyli misie. Warsztaty odbyły się po raz pierwszy w Starostwie Powiatowym. Jednego misia każde
dziecko zabrało z sobą, natomiast pozostałe misie trafiły na Odział Chirurgii Dziecięcej Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Grudziądzu. Otrzymały je dzieci, które uległy wypadkom komunikacyjnym. Z uwagi na bardzo
duże zainteresowanie szkół przedsięwzięciem 11 czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja warsztatów.
4) Blisko 50 dzieci ze szkół z terenu powiatu 10 grudnia uczestniczyło w „Warsztatach Świątecznych”. Wspólnie
spędzony czas upłynął na śpiewaniu kolęd, ubieraniu choinek oraz wykonywaniu świątecznych ozdób. Występ
zespołu z łasińskiego "Jagiellończyka" dodatkowo wprowadził wszystkich w atmosferę nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia.
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X.6.4. Promocja medialna i multimedialna
Otwarta współpraca z mediami wpłynęła na dobry przekaz i rozpowszechnianie informacji o poszczególnych
wydarzeniach i przedsięwzięciach, zarówno wśród mieszkańców miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego.
Ponadto nagrano:
- spot reklamowy „Rodziny zastępcze”
- film „Życzenia świąteczne”
X.6.5. Pozostała działalność promocyjna
Współorganizowano i współfinansowano powiatowe imprezy tj.: XXV Powiatowy Przegląd Widowisk
Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie, XX Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXIV Konkurs Zręczności Powożenia
Zaprzęgami Parokonnymi w Świeciu nad Osą, XVIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej w Radzyniu
Chełmińskim, XXII Wiosenny Turniej Rycerski w Świeciu nad Osą, IV Ogólnopolski Wyścig Amatorski, Festyn
Świętojański w Lisnowie, XVII Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie, X rejonowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej w Linowie.
X.6.6. Patronat Starosty
Starosta Grudziądzki objął honorowym patronatem wydarzenia kulturalne, sportowe, patriotyczne
organizowane przez organizacje pozarządowe, kluby sportowe czy gminy. W tym roku sprawował patronat nad
8 wydarzeniami. Przedsięwzięcia te uzyskały nie tyko pomoc finansową w organizacji ale także liczne podarunki
w postaci materiałów promocyjnych powiatu grudziądzkiego.
X.7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tabela nr 18 Zestawienie udzielonych porad konsumenckich w roku 2019

Lp.

Zadania

Liczba uczestników

1

Poradnictwo i informacja prawna

53

2

Występowanie do przedsiębiorców

4

3

Sprawy sądowe i egzekucja

O

Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadził działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
np.: udostępniano konsumentom ulotki, wzory pism oraz poradniki dot. praw przysługujących konsumentom.
X.8. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
W Powiecie Grudziądzkim w 2019 roku funkcjonowały dwa punkty z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
Jeden był powierzony organizacji pozarządowej Togatus PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, drugi punkt
obsługiwany był przez radcę prawnego i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz
Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Punkt powierzony organizacji pozarządowej miał swoją lokalizację
na terenie powiatu grudziądzkiego: w Łasinie, Radzyniu Chełmińskim, Rogóźnie, Świeciu nad Osą oraz w Grucie.
Drugi punkt, obsługiwany przez radcę prawnego i adwokatów miał swoją lokalizację w siedzibie Starostwa
Powiatowego.
W 2019 roku łącznie udzielonych zostało 269 porad prawnych tj. (144 porady – w punkcie prowadzonym przez
organizację pozarządową, a 125 porad zostało udzielonych w siedzibie Starostwa Powiatowego). Celem realizacji
zadania było zwiększenie dostępu do pomocy prawnej, podniesienie poziomu świadomości prawnej, zwiększenie
edukacji prawnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. Fundacja opracowywała raz na
kwartał biuletyn informacji, którego przedmiotem były elementarne aspekty wiedzy prawnej oraz zagadnienia
najczęściej pojawiające się podczas konsultacji w ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Prowadziła również stronę internetową oraz profil na największym portalu społecznościowym, na których
zamieszczane były na bieżąco treści edukacyjne. Opracowane zostały wzory dokumentów prawnych oraz
poradniki w formie elektronicznej, które zostały umieszczone na stronie Fundacji z możliwością nieodpłatnego
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pobierania. Fundacja przeprowadziła również konkurs wiedzy o Konstytucji i o Samorządzie. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 89 uczniów szkół ponadpodstawowych.
X.9. Biblioteka powiatowa
Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr IV/9/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku wyraziła wolę powierzenia
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łasin wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, o której mowa
w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Rada Miejska Łasin uchwałą Nr V/37/2019, przyjęła
wykonywanie przez Miasto i Gminę Łasin zadań powiatu w tym zakresie. W dniu 13 marca 2019 roku pomiędzy
Powiatem Grudziądzkim a Miastem i Gminą Łasin zostało podpisane porozumienie Nr 1/2019 w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania objętego ww.
porozumieniem Powiat Grudziądzki w 2019 roku przekazał Miastu i Gminie Łasin dotację w wysokości
10.000 zł. Z realizacji powierzonego zadania Miasto i Gmina Łasin złożyło Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego
sprawozdanie rzeczowe i finansowe.
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XI.1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz
powiatami i miastami na prawach powiatu w woj. kujawsko-pomorskim
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie
kujawsko-pomorskim. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Wartość projektu ma
wynieść 12.318.179,50 zł, w tym część realizowana przez Powiat Grudziądzki to kwota w wysokości
434.955,00 zł, z tego wkład własny 38.055,00 zł.
XI.1.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu, dane za 2019 rok:
1) 176 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
2) 175 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
3) 85 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
4) 40 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
5) 6 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci rodziców
uczestniczących w warsztatach
6) 3 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
7) 3 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
8) 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracji
Z powyższych form wsparcia skorzystało łącznie 133 uczestników, w tym: 64 osoby z rodzin przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 33 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
32 osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, 1 osoba opuszczająca rodzinną pieczę zastępczą i 3 osoby
stanowiące tzw. otoczenie uczestników projektu.
XI.2. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko – pomorskiego poprzez
rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wdrożenie nowych e-usług w administracji publicznej,
poprawa jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu.
XI.2.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu
W ramach Projektu wykonano w 2019 r. następujące prace:
1) Zakończono prace związane z wykonaniem fotogrametycznych zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem
cyfrowej ortofotomapy (ortofotomapa znajduje się na ogólnodostępnej stronie www.geoportal.gov.pl). Koszt
prac wyniósł 173.927,58 zł
2) Prowadzono kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych. Koszt zadania
wyniósł 39.083,00 zł
3) Realizowano zamówienie „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz BDOT500 i GESUT oraz
przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego”. Zrealizowano etap I –
Digitalizacja dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który obejmował
następujące czynności:
- przeniesienie dokumentów analogowych do kopii cyfrowych
- organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe
- indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych, indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych
- przygotowanie kopii plikowej dokumentów cyfrowych
- integracja dokumentów cyfrowych z Bazy Danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogólny koszt zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 801.591,00 zł. Zakończenie całości zadania zgodnie
z umową przewidziane jest do dnia 30 czerwca 2021 r.
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XI.3. Projekt „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”
Projekt realizowany był przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko
– Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.
Celem projektu było wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości
i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w liceach i technikach
województwa kujawsko – pomorskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji
nauczycieli i pracowników pedagogicznych.
XI.3.1. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu:
W 2019 roku zakupiono część sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zorganizowano obóz naukowy
w Młynie Wiedzy w Toruniu dla 19 uczniów szkoły w lipcu 2019.
XI.4 Projekty edukacyjne
W 2019 roku złożono dwa wnioski o dofinansowanie SZP w Łasinie ze środków Unii Europejskiej:
- „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka”, Działanie 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów po zakończeniu nauki, poprzez podniesienie
efektywności kształcenia i rozwijanie kompetencji zawodowych. Projekt zakłada poprzez realizację staży i praktyk
u pracodawców, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych
i języków obcych zawodowych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne. Wartość projektu: 105.435,0w tym
dofinansowanie 94.892,26 zł.
- „Nowoczesne pracownie inwestycją w przyszłego pracownika”, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.
Celem projektu będzie doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w nowoczesny sprzęt, m.in. obrabiarki,
frezarki, sprzęt komputerowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wartość projektu: 789.533,63 zł,
w tym dofinansowanie: 670.999,02 zł. W chwili obecnej wnioski przechodzą ocenę merytoryczną przez Komisję
Oceniającą Projekty.
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XII.1. Sieć dróg powiatowych w kilometrażu i rodzaje nawierzchni

Gmina

Długość dróg
powiatowych
[km]

Rodzaj nawierzchni
bitumiczna

bruk

kostka
brukowa

tłuczeń

% długości dróg

gruntowa
ulepszona

betonowa

Grudziądz

93,765

83,710

4 831

1,068

0,057

4,092

0,007

23,94

Gruta

65,752

57,610

2 920

5,077

-

0,003

0,142

16,79

Łasin

77,590

69,752

6 683

0,379

-

0,776

-

19,81

Radzyń Chełmiński

37,964

32,801

-

3,110

-

2,053

-

9,69

Rogóźno

59,677

52,197

2 887

4,286

-

-

0,307

15,23

Świecie nad Osą

56,957

56,287

-

0,634

0,020

-

0,016

14,54

Łącznie powiat

391,705

352,357

17 321

14,554

0,077

6,924

0,472

100,00

Źródło: Informacja o pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu za rok 2019

XII.2. Długość dróg powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego według powiatów ziemskich
Drogi powiatowe poprzez połączenia miedzy drogami wojewódzkimi i niektórymi krajowymi zapewniają spójność
całego układu sieci drogowej województwa oraz dostęp do atrakcyjnych pod względem turystycznym
i wypoczynkowym terenów i miejscowości. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 6 717 km.
Tabela nr 19 Długość dróg powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego według powiatów w liczbach

Lp.

Powiat

Kilometraż dróg

Liczba mieszkańców

Powierzchnia w km2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aleksandrowski
Brodnicki
Bydgoski
Chełmiński
Golubsko – Dobrzyński
Grudziądzki
Inowrocławski
Lipnowski
Mogileński
Nakielski
Radziejowski
Rypiński
Sępoleński
Świecki
Toruński
Tucholski
Wąbrzeski
Włocławski
Żniński
Razem:

224,60
364,04
390,00
228,26
243,40
393,02
535,53
373,70
394,40
401,60
296,49
211,81
292,44
559,10
305,46
394,30
218,68
397,24
493,00
6 717,07

55 150
78 935
118 041
52 018
45 059
40 181
160 216
65 869
45 756
86 449
40 546
43 618
41 055
99 154
107 641
48 329
34 297
86 131
70 234
1 318 679

475
1 040
1 395
527
613
728
1 225
1 016
675
1 120
607
586
791
1 474
1 230
1 075
502
1 474
985
17 538

Źródło dane z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, stan na dzień 30.06.2019 r.

str. 35

XII.3. Inwestycje i remonty dróg powiatowych przeprowadzonych w 2019 r.
XII.3.1 Inwestycje
W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.019.755,08 zł na przygotowanie do realizacji inwestycji
Tabela nr 20 Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych w roku 2019

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr
1378C Grudziądz – Gać
Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C
Dąbrówka Królewska - Gruta
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C
Zielnowo – Fijewo
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr
1388C Łasin - Mędrzyce - Lisnowo
Dokumentacja projektowa przebudowy mostu i
kładki na przepust na Strudze Radzyńskiej w
miejscowości Świecie nad Osą
Dokumentacja projektowa „ Przebudowa z
rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały
Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda”

7.

Koszty inwestycji
Dofinansowanie z innych źródeł
2 707 252,00 zł (FDS)
5 440 487,41 zł
1 500 000,00 zł (UG Grudziądz)
3 060 847,80 zł
1 495 623,00 zł (FDS)
Ogółem

Razem

1 245 187,22 zł

Długość (m)

415

6 032 730,75 zł

3 000 000,00 zł (FDS)

2534

36 654,00 zł

-

-

203 847,90 zł

-

-

16 019 755,08 zł

9 293 007,00 zł

5570

Tabela 21 Zestawienie zrealizowanych remontów metodą nakładki asfaltowej w roku 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numer i nazwa drogi
1352C Parski - Grudziądz
1377C Plesewo - Święte
1391C Lisnowo - Wielka Tymawa
1397C Grudziądz-Dębieniec
1400C Stary Folwark - Okonin
1402C Mełno - Linowo
1403C Gruta - Mełno
1407C Rywałd - Lisnowo
1420C Radzyń - Wąbrzeźno
1397C Grudziądz - Dębieniec
1622C Chełmno - Sztynwag
Razem:

1391

590 132,00 zł (FDS)

XII.3.2. Remonty
1) Remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno – Szembruk, o długości 800 m, za kwotę 624.998,15 zł
2) Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie- Plesewo, o długości 700 m, za kwotę
546.864,94 zł
3) Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty, o długości 452 m, za kwotę 837.976,56 zł
4) Remont odcinków dróg metodą nakładki asfaltowej za kwotę 1.540.409,41 zł (tab. 21)

Lp.

1230

Miejscowość
Nowa Wieś
Plesewo
Partęczyny
Turznice
Okonin
Mełno
Gruta
Świecie n/Osą
Janowo
Piaski
Gogolin, Sztynwag

Długość
(m)
480
181
300
110
265
142
250
335
650
100
111
2924

Gmina
Grudziądz
Łasin
Świecie n/Osą
Grudziądz
Gruta
Gruta
Gruta
Świecie
Radzyń
Grudziądz
Grudziądz

Źródło: Informacja o pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu za rok 2019
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Tabela nr 22 Zestawienie inwestycji i remontów drogowych w 2019 roku
Inwestycje i remonty drogowe 2019

Gmina

Wartość inwestycji

%
inwestycji
do
wartości
inwestycji
ogółem

Wartość
remontów

%
remontów
do
wartości
remontów
ogółem

Wartość inwestycji
i remontów razem

%
inwestycji i
remontów
ogółem do
ogółem

Liczba ludności
w gminie

% długości
dróg
powiatowych
w gminie

% liczby
mieszkańców
gminy
w powiecie

Wartość
inwestycji
i remontu na
jednego
mieszkańca

Wartość
inwestycji
i remontu na
jeden
kilometr drogi

Grudziądz
Świecie
nad Osą

5 440 487,41 zł

34,48%

451 379,02 zł

12,95%

5 891 866,43 zł

30,59%

23,94%

12544

30,87%

469,70 zł

61 527,43 zł

6 032 730,73 zł

38,23%

328 492,57 zł

9,43%

6 361 223,30 zł

33,02%

14,54%

4458

10,97%

1 426,92 zł

109 374,54 zł

Gruta

3 060 847,80 zł

19,40%

326 613,75 zł

9,37%

3 387 461,55 zł

17,58%

16,79%

6578

16,19%

514,97 zł

50 438,68 zł

Rogóźno

- zł

0,00%

1 427 735,22 zł

40,98%

1 427 735,22 zł

7,41%

15,23%

4288

10,55%

332,96 zł

23 436,23 zł

Łasin

- zł

0,00%

643 442,02 zł

18,47%

643 442,02 zł

3,34%

19,81%

7999

19,69%

80,44 zł

8 120,17 zł

Radzyń
Chełmiński

1 245 187,22 zł

7,89%

306 596,99 zł

8,80%

1 551 784,21 zł

8,06%

9,69%

4763

11,72%

325,80 zł

40 035,71 zł

15 779 253,16 zł

100,00%

3 484 259,57 zł

100,00%

19 263 512,73 zł

100,00%

100%

40630

100,00%

474,12 zł

48 158, 78 zł

Tabela nr 23 Zestawienie remontów i inwestycji drogowych w latach 1999 – 2018

Inwestycje i remonty drogowe 1999 – 2018

Gmina

Grudziądz

Wartość inwestycji

% inwestycji
do wartości
inwestycji
ogółem

Wartość remontów

%
remontów
do wartości
remontów
ogółem

Wartość inwestycji
i remontów razem

%
inwestycji
i remontów
ogółem
do ogółem

% długości
dróg
powiatowych
w gminie

Liczba
ludności
w
gminie

% liczby
mieszkańców
gminy
w powiecie

Wartość
Inwestycji
i remontu na
jednego
mieszkańca

Wartość
inwestycji
i remontu na
jeden kilometr
drogi

21 322 340,97 zł

39,37%

4 376 020,57 zł

21,18%

25 698 361,54 zł

34,35%

23,94%

12544

30,87%

2 048,66 zł

268 362,17 zł

Świecie
nad Osą

8 711 655,65 zł

16,09%

3 067 778,48 zł

14,85%

11 779 434,13 zł

15,74%

14,54%

4458

10,97%

2 642,31 zł

202 534,97 zł

Gruta

5 966 696,58 zł

11,02%

2 485 542,72 zł

12,03%

8 452 239,30 zł

11,30%

16,79%

6578

16,19%

1 284,93 zł

125 852,28 zł

Rogóźno

5 253 521,13 zł

9,70%

3 086 361,62 zł

14,94%

8 339 882,75 zł

11,15%

15,23%

4288

10,55%

1 944,94 zł

136 898,93 zł

10 300 348,73 zł

19,02%

5 000 391,43 zł

24,20%

15 300 740,16 zł

20,45%

19,81%

7999

19,69%

1 912,83 zł

193 093,64 zł

2 605 500,80 zł

4,81%

2 644 982,59 zł

12,80%

5 250 483,39 zł

7,02%

9,69%

4763

11,72%

1 102,35 zł

135 461,39 zł

54 160 063,86 zł

100,00%

20 661 077,41 zł

100,00%

74 821 141,27 zł

100,00%

100,00%

40630

100,00%

1 841,52 zł

187 052,85 zł

Łasin
Radzyń
Chełmiński
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Tabela nr 24 Zestawienie inwestycji i remontów drogowych w lata 1999 – 2019

Gmina

Grudziądz
Świecie
nad osą
Gruta
Rogóźno
Łasin
Radzyń
Chełmiński

Wartość inwestycji

%
inwestycji
do wartości
inwestycji
ogółem

Wartość remontów

%
remontów
do wartości
remontów
ogółem

Wartość inwestycji
i remontów razem

%
inwestycji
i remontów
ogółem do
ogółem
narastająco

% długości
dróg
powiatowy
ch w
gminie

Liczba
ludności w
gminie

% liczby
mieszkańc
ów gminy
w powiecie

Wartość
inwestycji i
remontu na
jednego
mieszkańca

Wartość inwestycji
i remontu na jeden
kilometr drogi

26 762 828,38 zł

38,27%

4 827 399,59 zł

19,99%

31 590 227,97 zł

33,58%

23,94%

12544

30,87%

2 518,35 zł

329 889,60 zł

14 744 386,38 zł

21,08%

3 396 271,05 zł

14,07%

18 140 657,43 zł

19,28%

14,54%

4458

10,97%

4 069,24 zł

311 909,52 zł

9 027 544,38 zł

12,91%

2 812 156,47 zł

11,65%

11 839 700,85 zł

12,58%

16,79%

6578

16,19%

1 799,89 zł

176 290,96 zł

5 253 521,13 zł

7,51%

4 514 096,84 zł

18,70%

9 767 617,97 zł

10,38%

15,23%

4288

10,55%

2 277,90 zł

160 335,16 zł

10 300 348,73 zł

14,73%

5 643 833,45 zł

23,37%

15 944 182,18 zł

16,95%

19,81%

7999

19,69%

1 993,27 zł

201 213,81 zł

3 850 688,02 zł

5,51%

2 951 579,58 zł

12,22%

6 802 267,60 zł

7,23%

9,69%

4763

1 428,15 zł

175 497,10 zł

24 145 336,98 zł 100,00%

94 084 654,00 zł

100,00% 100,00%

40630

11,72%
100,00
%

2 315,64 zł

235 211,64 zł

69 939 317, zł 100,00%
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