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1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO

1.1 WROWADZENIE

Metody prac nad strategią rozwoju lokalnego

Zainteresowanie samorządów lokalnych planowaniem strategicznym wynika najczęściej z poszukiwania 
sposobów optymalnego gospodarowania funduszami publicznymi w warunkach ich niedostatku z jednej strony 
i ogromnych potrzeb lokalnych społeczności z drugiej.

Z punktu widzenia władz lokalnych, planowanie strategiczne jest rozumiane jako świadomy i ukierunkowany 
na przyszłość proces ciągłego przygotowania i podejmowania decyzji dotyczących przyszłego poziomu rozwoju 
danego obszaru oraz koordynacji i integracji podejmowanych działań na rzecz realizacji podjętych ustaleń 
planistycznych. Narzędziem w takiej działalności jest dokument będący wyrazem wspólnej dla lokalnej 
społeczności wizji rozwoju i przewodnikiem służącym osiągnięcia wyznaczonych celów, zwany strategią 
rozwoju.

Podstawowym zadaniem powiatowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego jest stworzenie podstaw do:

- wytyczenia perspektywicznych kierunków rozwoju powiatu,

- lepszego dostosowania powiatu do zmieniającego się otoczenia, wykorzystanie szans i zagrożeń,

- sprawnego, efektywnego i skutecznego zarządzania powiatem przez jego władze,

- optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych,

- pozyskania środków finansowych ze żródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych)

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej jest Metoda 
Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). Istotą MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna 
do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz 
nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych 
ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób 
podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub 
regionu odgrywają lokalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:

· reprezentatywności,

· posiadanego doświadczenia,

· wiedzy.

Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu procesowi planowania 
charakter materialny i obrazujący:

· wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco),

· aktualny stan dyskusji,

· udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób - przedstawicieli 
wiodących grup danego środowiska.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:

· analiza problemów,

· analiza celów,

· przegląd planowania strategii (mierniki),

· harmonogram działań.

Planowanie strategiczne poprzedzone jest fazą diagnozowania, tj. rozpoznania stanu obecnego na tle 
dotychczasowego rozwoju i w kontekście możliwości przyszłego rozwoju. Obejmuje ono inwentaryzację 
danych statystycznych i innych informacji o przedmiocie planowania (województwo,  powiat,  gmina,  firma 
itp.), a następnie ich systematyzację w różnych ujęciach. Przetworzone dane i informacje są przekazywane 
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zespołowi planującemu. Powinny one uzupełniać wiedzę poszczególnych jego członków, być mocną 
podstawą dla formułowania obiektywnych ocen stanu przedmiotu planowania, identyfikacji problemów 
dotyczących jego rozwoju, następnie celów i kierunków przyszłego rozwoju.

Podstawowa faza prac nad budowaniem strategii rozwoju jest wykonywana podczas warsztatów 
planowania strategicznego. Obejmuje ona intensywną wymianę poglądów, wypracowywanie stanowisk 
(konsensus społeczny) i inne czynności, których biegiem kieruje moderator – osoba neutralna wobec 
rzeczowych treści dyskusji, a jednocześnie odpowiedzialna za metodologiczną poprawność procesu 
planowania strategicznego.

Cel i zakres opracowania diagnozy

Opracowana diagnoza stanu powiatu brodnickiego kierowana jest do członków zespołu planującego, 
powołanego do opracowania projektu strategii rozwoju powiatu.

Intencją zespołu autorskiego diagnozy jest, aby była ona użyteczna jako źródło obiektywnej informacji dla 
osób, które problemy rozwoju obszaru powiatu postrzegają przez pryzmat własnej działalności zawodowej 
i aktywności społecznej. Autorzy starali się w pełnym zakresie ocenić stan powiatu we wszystkich sferach 
działalności, jak również wpływ czynników zewnętrznych na możliwości jego rozwoju. Mimo, iż niektóre 
wnioski zawarte w diagnozie mogą wywołać pewne kontrowersje wśród członków zespołu planującego, 
należy mieć nadzieję, że spojrzenie osób sporządzających niniejsze opracowanie, patrzących nieco „z boku” 
na problemy powiatu, pomoże im w sposób pełny i bardziej twórczy nakreślić kierunki rozwoju powiatu 
w najbliższej przyszłości.

Jako źródła informacji do diagnozy wykorzystano przede wszystkim dane i materiały Starostwa 
Powiatowego w Brodnicy, ogólnie dostępne dane i publikacje instytucji administracji rządowej, 
samorządowej i specjalnej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym na terenie 
powiatu brodnickiego. W szczególności korzystano z danych: Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Nadleśnictwa Brodnica, Powiatowego Zarządu Dróg w Brodnicy 
i innych.

Ocena stanu powiatu została opracowana pod kątem kompetencji samorządu powiatowego, lecz często 
informację i wnioski mają charakter szerszy, gdyż starano się w sposób pełny i przekrojowy nakreślić 
uwarunkowania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój obszaru powiatu brodnickiego.
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1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO

Samorząd powiatowy został wyodrębniony w strukturze Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 24 lipca 
1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 
603). Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową na określonym terytorium i powołany został do 
samodzielnego wykonywania określonych ustawami szczegółowymi zadań publicznych, na których 
realizację wyposażony został w środki materialne. Zadania publiczne wykonywane w powiecie mają 
charakter ponadgminny, dotyczą w szczególności:

- infrastruktury społecznej (promocja i ochrona zdrowia, edukacja publiczna, polityka prorodzinna, pomoc 
społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy, pomoc osobom niepełnosprawnym, 
kultura, ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, ochrona praw konsumenta, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, promocja powiatu),

- bezpieczeństwa i porządku publicznego ( porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność, ochrona 
przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym stanom zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi, wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży ),

- infrastruktury technicznej (gospodarka nieruchomościami, transport i drogi publiczne, utrzymanie powiatowych 
urządzeń i obiektów użyteczności publicznej),

- ładu przestrzennego i ekologicznego (zagospodarowanie przestrzenne, nadzór budowlany, geodezja, kartografia 
i kataster, gospodarka wodna, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe).

Ustawa przewiduje także możliwość wykonywania przez organy powiatu zadań z zakresu administracji 
rządowej, na których wykonanie dostaje odpowiednie środki finansowe. Zadania własne na podstawie ustawy 
powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykaz tych zadań zawiera 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001 
r., poz. 1592).

Organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym 
i kontrolnym powiatu. Do jej wyłącznej właściwości należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, 
stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu. Zarząd powiatu jest 
organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określane przepisami 
prawa.Do jego zadań należy w szczególności: organizowanie prac zarządu powiatu i starostwa powiatowego, 
kierowanie bieżącymi sprawami powiatu, reprezentowanie powiatu na zewnątrz, wydawanie decyzji 
administracyjnych należących do właściwości powiatu, sprawowanie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, strażami i inspekcjami.

Powiat jest lokalną wspólnotą samorządową zajmująca odpowiedni, wskazany granicami obszar o zasięgu 
większym niż gmina, na którą składają się podstawowe jednostki samorządu terytorialnego - gminy. Powiat 
podobnie jak gmina ma wymiar społeczny. Powiatowa wspólnota mieszkańców kwalifikowana jest z mocy 
prawa. Przynależność do niej jest zatem niezależna od rozstrzygnięcia organów powiatu czy od woli 
jej mieszkańców.
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1.3 ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POWIATU

Na poziomie krajowym podstawowym dokumentem strategicznym jest Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 
2010 roku (Monitor Polski z 20 maja 2011 Nr 36, poz. 423). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Celem strategicznym polityki regionalnej jest długookresowy 
wzrost, zatrudnienie oraz spójność. Wymaga to efektywnego wykorzystywania potencjału rozwojowego 
regionów lub terytoriów oraz wzmocnienie przewag konkurencyjnych przy jednoczesnym usuwaniu barier 
rozwojowych.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 wyznacza następujące cele strategiczne:

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność),

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów

problemowych (spójność),

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność).

KSRR wprowadza  zasadnicze zmiany mające na celu jakościowe przeformułowanie dotychczasowego 
modelu prowadzenia polityki regionalnej. Pierwszą z nich jest tzw. „nowy paradygmat polityki regionalnej”. 
Oznacza to m.in.:

· przejście od tradycyjnej redystrybucji środków do podejścia zakładającego wzmacnianie i wykorzystanie 
potencjałów terytorialnych,

· wspólną politykę określającą w odniesieniu do terytorium cele dla wszystkich podmiotów publicznych,

· wielosektorowe (horyzontalne) podejście do działań rozwojowych ukierunkowane terytorialnie, czyli 
integrację i koordynację polityk publicznych mających istotny wpływ terytorialny z celami polityki regionalnej 
określonymi dla poszczególnych terytoriów.

KSRR wprowadza rozwiąznia służace poprawie efyktywności działań związanych z zarządzaniem rozwojem 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym przez odejście od silnie scentralizowanego modelu 
sprawowania władzy, na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego systemu zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem realizacji strategii jest zwiększenie siły oraz spójności gospodarczej i społecznej 
regionów w skali krajowej i europejskiej. Środkiem do osiągnięcia takiego rezultatu będą działania dążące do 
wzmocnienia powiązań gospodarczych, społecznych i przestrzennych (tzw. sieciowanie) oraz samorządności 
(decentralizacja, silniejsze partnerstwo i właściwa subsydiarność). Rola regionów i ich władz musi ewoluować 
od zwykłego zarządcy środkami unijnymi do świadomego oraz aktywnego planisty i zarządcy procesów 
rozwoju regionalnego.

W oparciu o powyższe założenia głównym dążeniem będzie:

· spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,

· zmniejszenie dystansu rozwojowego od pozostałych regionów UE,

· silna konkurencyjność i innowacyjność,

· skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych,

· bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów 
przyrodniczych.

Kluczowe znaczenie będą tutaj miały ośrodki miejskie (zwłaszcza miasta wojewódzkie) traktowane jako 
węzły sieci współpracy gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej i instytucjonalnej, a tym samym jako 
ośrodki zdolne oddziaływać na rozwój całego regionu. Przede wszystkim dzięki rozwojowi i wspieraniu w tych 
obszarach funkcji metropolitalnych.

Na poziomie wojewódzkim podstawowym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju regionu jest 
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ przyjęta 
Uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. 
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Przyjęto w niej nowe podejście do sposobu przygotowania dokumentu o charakterze wielosektorowym 
(przekrojowym) poprzez nastawienie na znaczący efekt społeczny i ekonomiczny, wysoki poziom 
zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych i stworzenie podstawy do realizacji działań 
zintegrowanych.

Osią przewodnią Strategii jest modernizacja województwa, rozumiana jako zdecydowane działania 
skoncentrowane na wybranych dziedzinach, szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców 
i konkurencyjności województwa. Modernizację województwa należy rozumieć jako zasadniczą interwencję 
w kliku dziedzinach – kluczowych dla jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarki. Powyższy 
cel zamierza się osiągnąć poprzez działania skoncentrowane, zaprogramowane na osiągnięcie sukcesu (i 
jednocześnie na tyle silne, by dawały realną szansę odniesienia tego sukcesu). Najważniejszym obszarem 
modernizacji jest rozwój społeczny – mający na celu zmianę mentalności polegającą na wykształceniu 
pożądanych postaw. Wszystkie programy realizowane w ramach Strategii będą oparte na zasadzie budowania 
województwa kujawsko-pomorskiego bez barier, w którym wprowadzone rozwiązania będą zmierzały do 
równości dostępu do dóbr, usług i praw oraz niwelowania barier, które uniemożliwiają powszechne korzystanie 
z potencjału i zasobów regionu. Niezwykle ważna jest tu nowa rola usług publicznych oraz wykształcenie 
powszechnych postaw proinnowacyjnych. Innym obszarem modernizacji jest nadanie nowych impulsów 
rozwoju gospodarczego – w oparciu o sektor rolno-spożywczy, innowacyjność, rozwój terenów inwestycyjnych 
i rozwój otoczenia biznesu. Trzecią płaszczyzną jest zapewnienie spójności przestrzeni województwa. 
Powyższe „pola modernizacji” są wzajemnie powiązane – muszą być realizowane równolegle, ale jednocześnie 
gwarantują uzyskanie efektu synergicznego.

Strategia rozwoju województwa w najbardziej ogólnym podziale dotyczy zagadnień rozwoju społecznego 
oraz rozwoju gospodarczego. Zadaniem nowej Strategii będzie realizowanie modernizacji województwa. 
Dokument formułuje cztery priorytety:

· Konkurencyjna gospodarka

· Modernizacja przestrzeni wsi i miast

· Silna metropolia

· Nowoczesne społeczeństwo.

oraz osiem celów strategicznych:

Gospodarka i miejsca pracy – rozumiane jako zwiększenie liczby miejsc pracy, a więc ograniczenie 
bezrobocia poprzez aktywne działania związane z poprawą warunków tworzenia miejsc pracy i zwiększania 
zatrudnienia, ale celem pośrednim jest także rozwój przedsiębiorczości, rozumiany zarówno jako zwiększanie 
liczby zarejestrowanych podmiotów, jak i zwiększanie potencjału podmiotów już funkcjonujących.

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi – rozumiane jako podniesienie jakości kapitału ludzkiego 
i społecznego województwa, a także zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych dla mieszkańców 
regionu.

Dostępność i spójność – rozumiane jako zapewnienie właściwej dostępności zewnętrznej i spójności 
wewnętrznej województwa – które pozwolą na prawidłową obsługę mieszkańców oraz prawidłową obsługę dla 
potrzeb rozwoju gospodarczego.

Innowacyjność – rozumiana jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Nowoczesny sektor rolno-spożywczy – którego zadaniem jest kompleksowy rozwój sektora rolno-
spożywczego, obejmującego zarówno działalność rolniczą, jak i przetwórczą – zarówno w aspekcie produkcji 
żywności, jak i wykorzystania produkcji rolniczej na inne cele (np. energetyczne).

Bezpieczeństwo – które będzie realizowane w następujących sferach: minimalizacja zagrożenia 
powodziowego i zagrożeń komunikacyjnych, rozwój infrastruktury systemów monitoringu, ostrzegania 
i alarmowania w sytuacjach kryzysowych oraz optymalizacja funkcjonowania służb publicznych 
odpowiedzialnych za wszystkie aspekty bezpieczeństwa.

Sprawne zarządzanie – rozumiane jako zapewnienie właściwego zarządzania na wszystkich szczeblach 
sektora publicznego w województwie w aspektach administracyjnych jak i przestrzennych oraz łącznie z ideą 
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zrównoważonego rozwoju, która rozumiana jest jako racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami 
ekonomicznymi i środowiskowymi, na rzecz przyszłych pokoleń. W aspekcie przestrzennym podstawą 
prowadzonych działań powinien być ład przestrzenny.

Tożsamość i dziedzictwo - zbudowanie identyfikacji regionalnej mieszkańców oraz rozpoznawalnego 
i pozytywnie postrzennego wizerunku województwa na zewnątrz, w aspektach budowy tożsamości regionalnej 
województwa na bazie sportu, aktywności kulturalnej, zasobów przyrody oraz symboliki czytelnej dla 
mieszkańców całego regionu, zachowania oraz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, 
skierowania dodatkowych działań do dzieci i młodzieży (działania edukacyjne, rozrywkowe, sportowe).

Dla każdego celu strategicznego formułowane są w szerokim wyborze Kierunki działań oraz Przedsięwzięcia 
o znaczeniu kluczowym. Projekt Strategii zawiera następujące przedsięwzięcia mające znaczenie dla Powiatu 
Brodnickiego:

· nadanie impulsów rozwojowych wschodniej części województwa – w tym powiatowi brodnickiemu 
zaliczonemu do obszaru problemowego – wymagającego szczególnego wsparcia,

· przebudowa linii kolejowej nr 208, w tym dla zapewnienia dostępności Brodnicy w transporcie 
międzyregionalnym za pośrednictwem węzła w Jabłonowie Pomorskim,

· realizacja obwodnicy Brodnicy w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 560,

· przebudowa drogi krajowej nr 15, w tym: realizacja obwodnicy Brodnicy, podjęcie prac nad koncepcją 
całościowej realizacji drogi w standardzie GP2+2,

· zaliczenie powiatu brodnickiego do wyznaczonego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) „Przełamanie 
zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa” w celu realizacji jednego z głównych 
wyzwań rozwoju województwa - konieczności nadania impulsów rozwojowych wschodniej części 
województwa,

· wpisanie na listę potencjalnych markowych produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego 
z terenu powiatu brodnickiego,

Jednym z instrumentów realizacji Strategii, który zamierza się wykorzystywać na większą niż dotąd skalę 
będą „programy wojewódzkie”. Będą one służyły do kompleksowego zaplanowania i skoordynowania działań 
w zakresie zagadnień szczególnie ważnych dla rozwoju województwa.

Ponadto Strategia formułuje założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. Jedną 
z kategorii polityki terytorialnej są obszary funkcjonalne ośrodków powiatowych, w tym Brodnicy, wskazane 
w celu prawidłowej realizacji zadań własnych powiatów – mających podstawowe znaczenie dla jakości życia 
mieszkańców w kontekście specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wykształcenia istotnego dla powodzenia na 
rynkach pracy. Podstawowym instrumentem interwencji będą tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 
oparte o budżet regionalny.

Należy podkreślić, że strategia rozwoju województwa nie zastępuje strategii rozwoju powiatów i gmin. 
Określa ona działania zmierzające do poprawy funkcjonowania województwa i poprawy jego konkurencyjności. 
Jednocześnie umożliwia koordynację działań podejmowanych przez wszystkie poziomy samorządów lokalnych 
dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych i uzyskania korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu.

Przestrzennym odzwierciedleniem strategii rozwoju województwa jest plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-
pomorskiego przyjętego uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
26 czerwca 2003 r. jest podstawowym dokumentem zawierającym zasady polityki rozwoju przestrzennego 
województwa. Jest dokumentem będącym w ścisłej relacji ze strategią rozwoju województwa, w myśl zasady 
„zintegrowanego planowania strategicznego”, gdzie strategia rozwoju społeczno-gospodarczego określa 
założenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a sam plan jest wyrazem przestrzennym tejże 
strategii (plan przekłada na przestrzeń regionu zapisy strategii). Rolą planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa w całym systemie planowania jest także łączenie planowania krajowego (zawartego w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) z planowaniem lokalnym (studia uwarunkowań) i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Oznacza to, że plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa zawiera elementy realizujące cele publiczne znaczenia 
ponadlokalnego (krajowe i regionalne), które w trybie obligatoryjnym muszą zostać przeniesione na poziom 
poszczególnych gmin. Plan określa też zasady zagospodarowania przestrzennego (w zakresie środowiska 
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przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, układu osadniczego, gospodarki, systemów transportowych 
i infrastruktury technicznej) i określa jego kierunki.

Plan korespondując ze strategią rozwoju zdefiniował cel nadrzędny „Zbudowanie struktur funkcjonalno–
przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia mieszkańców” oraz trzy cele 
szczegółowe. W planie dokonano podziału województwa na trzy strefy polityki przestrzennej, różniące się 
pomiędzy sobą strukturą funkcjonalno-przestrzenną. Powiat brodnicki znajduje się w strefie „wschodniej”, którą 
przewidziano do wdrażania intensywnej gospodarki rolnej oraz prowadzenia polityki rozwoju wielofunkcyjnego 
obejmującego gospodarkę rolną, turystyczną i leśną. Warto zaznaczyć, że dla miasta Brodnicy założono 
dynamiczny rozwój miasta niezbędny dla poprawy obsługi wschodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego. Brodnica jest jednym z dwóch (obok Tucholi) wyznaczonych w województwie ośrodków 
subregionalnych o funkcjach związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Według planu rolą powiatu brodnickiego w strukturze wojewódzkiej jest zapewnienie obsługi mieszkańców, 
zwłaszcza w zakresie: edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej i obsługi rolnictwa oraz tworzenia podstaw 
dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Plan określa też zasady zagospodarowania przestrzennego (w zakresie środowiska przyrodniczego, 
dziedzictwa kulturowego, układu osadniczego, gospodarki, systemów transportowych i infrastruktury 
technicznej) i określa kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja wyznaczonych kierunków w strefie „wschodniej” przyczyni się do uzyskania spójności 
przestrzennej regionu, a działalność społeczna i gospodarcza spowoduje, że strefa ta stanie się „lokomotywą 
rozwoju” województwa. W strefie tej planuje się m.in.:

· ochronę terenów zalewowych zagrożonych powodzią w dolinie Drwęcy,

· rekultywację wód zdegradowanych jezior,

· rozbudowę i odbudowę obiektów małej retencji wód,

· modernizację systemów melioracyjnych,

· dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedlisk glebowych,

· rewaloryzację historycznych układów miast, w tym Brodnicy,

· utrzymanie w formie trwałej ruiny zamków, m.in. w Brodnicy,

· wspieranie działań konserwatorskich dla zachowania zabytkowych zespołów sakralnych i zespołów 
dworsko-parkowych,

· promocję i szersze wykorzystanie specjalistycznych ofert turystycznych, w tym festiwalu archeologicznego 
w Brodnicy i międzynarodowych spływów kajakowych Drwęcą,

· dalszy rozwój agroturystyki,

· rozwój rolnictwa ukierunkowanego na zboża, rośliny przemysłowe, produkcję warzyw i owoców (dla 
istniejącego przetwórstwa i na zaopatrzenie turystów), produkcja zwierzęca,

· rozwój i unowocześnianie przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym przetwarzającego surowce lokalne 
pochodzące z gospodarstw ekologicznych,

· zmiana użytkowania gruntów o niskiej przydatności dla produkcji rolnej pod dolesienia,

· przebudowa drogi krajowej nr 15 z obwodnicą Brodnicy, dróg wojewódzkich (w tym nr 544 z obwodnicą 
Brodnicy) i linii kolejowych,

· przebudowa dróg powiatowych i gminnych,

· uporządkowanie gospodarki ściekowej,

· rozwój gazyfikacji.

Efektem kumulatywnych realizacji polityki przestrzennej w strefie „wschodniej” znaczne podniesienie 
jakości życia mieszkańców i wyrównanie poziomu wyposażenia infrastrukturalnego.

W przygotowywanym obecnie przez Zarząd Województwa projekcie nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie przewidziano znaczących zmian odnoszących się do roli i znaczenia powiatu brodnickiego 

Strona 9



w regionalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.W strukturze sieci osadniczej miasto Brodnica została 
zakwalifikowana do ośrodków powiatowych, o funkcji obsługi ludności w szerokim zakresie na poziomie 
powiatowym.

Wzmocnienie potencjału ośrodków powiatowych przewiduje się w szczególności poprzez:

- podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie na poziomie średnim oraz w sektorze niepublicznym na 
poziomie pomaturalnym i wyższym,

- podnoszenie jakości świadczonych usług lecznictwa specjalistycznego, szpitalnego oraz poprawa wyposażenia 
szpitali w sprzęt medyczny,

- wspieranie rozwoju instytucji sektora biznesu, kultury i bezpieczeństwa publicznego, obsługi turystyki 
i rolnictwa,

- realizacja inwestycji „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza”, rozwój funkcji gospodarczych 
uwzględniaących lokalne uwarunkowania
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1.4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat brodnicki znajduje się w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. 
Graniczy z powiatami: grudziądzkim ziemskim (od północnego-zachodu), wąbrzeskim (od zachodu), 
golubsko-dobrzyńskim (od południowego-zachodu), rypińskim (od południa), żuromińskim (od 
południowego-wschodu), działdowskim (od wschodu) i nowomiejskim (od północy). Jest jednym 
z 19 powiatów ziemskich województwa. Obejmuje obszar 1039 km2, który zamieszkuje 78 tys. mieszkańców 
(2012 r.). Terytorium powiatu brodnickiego znajduje się na historycznych ziemiach: chełmińskiej, 
dobrzyńskiej i michałowskiej. Poniżej zamieszczono mapkę ilustrująca położenie powiatu brodnickiego na tle 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Ilustracja 1 . Położenie powiatu brodnickiego na tle województwa kujawsko-pomorskiego.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_brodnicki 

Powiat brodnicki tworzy 10 jednostek gminnych, w tym 1 gmina miejska (Brodnica), 2 gminy miejsko-
wiejskie: Górzno i Jabłonowo Pomorskie oraz 7 gmin wiejskich: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, 
Osiek, Świedziebnia i Zbiczno. W granicach powiatu znajduje się 131 sołectw i 225 miejscowości. 
Największą z nich jest Brodnica - siedziba powiatu. Jabłonowo Pomorskie oraz Górzno należą do 
najmniejszych miast w województwie kujawsko-pomorskim.
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Ilustracja 2 . Powiat brodnicki – podział administracyjny.

źródło: http://starostwo-brodnica.bip.net.pl 

Pod względem powierzchni powiat brodnicki należy do większych powiatów ziemskich w województwie 
kujawsko-pomorskim (8 miejsce). Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 103997 ha. W strukturze 
użytkowania gruntów powiatu przeważają użytki rolne, które zajmują łącznie 69470 ha, co stanowi 66,8%. 
Grunty orne z sadami zajmują 62112 ha (59,7%), a trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują 7358 ha 
(7,1%). Lasy zajmują powierzchnię 22540 ha, co stanowi 21,7% powierzchni powiatu. Ilustruje to poniższy 
diagram.
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Wykres 1 . Struktura użytkowa gruntów w powiecie brodnickim.

źródło: wyliczenie własne na podstawie danych GUS

Powiat brodnicki charakteryzuje się korzystnym położeniem komunikacyjnym. Znajduje się przy drodze 
krajowej nr 15 relacji Trzebnica - Ostróda, łączącej Gniezno, Inowrocław, Toruń przez Brodnicę z Ostródą 
i dalej przez drogę krajowa nr 16 z Olsztynem. Oprócz znaczenia regionalnego, droga ta prowadzi tranzyt od 
strony Niemiec w kierunki Mazur i Litwy. Planowana jest przebudowa drogi i podniesienie jej parametrów 
do drogi głównej ruchu przyspieszonego o dwóch jezdniach, wraz z obwodnicą Brodnicy. Przez teren 
powiatu prowadzą także drogi wojewódzkie nr 543 (Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – Paparzyn), nr 
544 (Brodnica – Przasnysz) i nr 560 (Brodnica – Rypin – Sierpc).

Przez teren powiatu prowadzi dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 253 relacji Poznań – 
Skandawa. Ponadto przez powiat prowadzi jednotorowa linia kolejowa nr 208 (Chojnice – Grudziądz – 
Jabłonowo Pomorskie – Brodnica – Działdowo).

Strona 13



1.5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Pod względem fizycznogeograficznym obszar powiatu brodnickiego znajduje się
w makroregionie Pradolina Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Centralna cześć obszaru powiatu (okolice 
Brodnicy) leży w mezoregionie Dolina Drwęcy, północna część w mezoregionie – Pojezierze Brodnickie, 
zachodni fragment – na Pojezierzu Brodnickim, południowo-wschodnia część – na Pojezierzu Dobrzyńskim 
i Równie Urszulewskiej, a północno-wschodni fragment – na Garbie Lubawskim. Takie zróżnicowanie 
położenia świadczy o zróżnicowaniu komponentów środowiska geograficznego i wysokich walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych obszaru powiatu.

Ilustracja 3 . Powiat brodnicki – środowisko geograficzno-przyrodnicze.

źródło: http://starostwo-brodnica.bip.net.pl 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna na obszarze powiatu są zróżnicowane. Powierzchnia terenu powiatu 
brodnickiego charakteryzuje się występowaniem urozmaiconej rzeźby młodoglacjalnej. W krajobrazie 
zaznacza się wyraźnie głęboka Dolina Drwęcy. Jej dno osiąga na zachodzie powiatu wysokość zaledwie 65 m 
n.p.m. Maksymalne wysokości, dochodzące do 180 m n.p.m. występują w części wschodniej powiatu. 
W krajobrazie przestrzennie dominują wysoczyzny morenowe. Na zachód od rzeki Lutryny rozpościera się 
Wysoczyzna Chełmińska. Pomiędzy Lutryną a Drwęcą występuje Pojezierze Brodnickie (zwane też 
Wysoczyzną Brodnicką). Na południe od Drwęcy występuje Wysoczyzna Dobrzyńska, a na północ od rzeki 
Brynicy i na wschód od Drwęcy - najwyżej położona wysoczyzna Garbu Lubawskiego. Wysoczyzny 
położone są w zasięgu ostatniego zlodowacenia skandynawskiego i posiadają typową rzeźbę młodoglacjalną. 
Przyjmują najczęściej charakter płaskich i falistych równin morenowych o niewielkich deniwelacjachi 
spadkach. Zbudowane są głównie z mniej lub bardziej piaszczystych glin zwałowych. Urozmaicenie 
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powierzchni wysoczyznowych wprowadzają ciągi form czołowomorenowych, rejestrujące dłuższe postoje 
krawędzi lądolodu.

Duże urozmaicenie powierzchni wysoczyznowych wprowadzają liczne zagłębienia wytopiskowe, rynny 
polodowcowe i doliny rzeczne. Największe i najwyraźniej zaznaczające się w topografii terenu (z 
głębokością wcięcia do ponad 20 m) to rynny: jabłonowska (wykorzystywana przez rzekę Lutrynę) 
i brodnicka (wykorzystywana przez Strugę Brodnicką) oraz rynny Skarlanki i Rypienicy. Rynny subglacjalne 
są formami na ogół wąskimi (do 0,5 km), lecz bardzo głębokimi. Dna rynien zajęte są zazwyczaj przez rzeki, 
jeziora oraz mokradła. W większości rynny porośnięte są lasami.

Na przedpolu stref czołowomorenowych i wzdłuż rynien występują piaszczyste równiny sandrowe. 
W większości porośnięte są lasami. Największą powierzchnię zajmuje sandr brodnicki. Na południe od 
Górzna rozpościera się rozległy sandr dobrzyński.

Budowa geologiczna decyduje o występowaniu surowców naturalnych. Na terenie powiatu brodnickiego 
występują powszechnie zasoby kruszywa naturalnego. Jednak ze względu na przeważające użytkowanie 
leśne, udokumentowanych i eksploatowanych złóż jest niewiele. Eksploatowane są złoża w rejonie Małego 
i Wielkiego Głęboczka oraz Łapinoża. Złoża kredy jeziornej występują w okolicach wsi: Bobrowo, Trepki 
i Janówko. Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, których eksploatacji zaniechano, znajdują się 
w Wapnie k/Brodnicy. Część złóż nie jest i raczej nie będzie eksploatowana z uwagi na ochronę przyrody. 
Warto zaznaczyć, że do kompetencji samorządu powiatowego należy wydawanie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha 
i przewidywanym wydobyciu rocznym nie większym niż 20000 m3.

Na terenie powiatu brodnickiego wstępnie rozpoznano złoża gazu z łupków. Na podstawie udzielonych 
koncesji prowadzone są prace poszukiwawcze i dokumentacyjne. Na gruntach wsi Szymkowo (gm. 
Brodnica) wykonany został przez kanadyjską firmę Talisman Energy Polska jeden odwiert. Poddano 
badaniom wydobyty rdzeń skalny. Wyniki tych prac nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Przydatność rolnicza gleb na terenie powiatu jest zróżnicowana. Na terenach wysoczyzn morenowych 
występują dość żyzne gleby brunatne i płowe. Wytworzyły się one z glin morenowych i piasków gliniastych. 
Tereny te, użytkowane są przez intensywne rolnictwo. Na obszarach sandrowych dominują ubogie 
w składniki pokarmowe, wytworzone z piasków, gleby bielicoziemne (bielicowe i rdzawe). Są to gleby mało 
przydatne rolniczo. W większości pokryte są przez lasy lub też przeznaczone są pod zalesienie. W rynnach 
jeziornych, w dolinie Drwęcy oraz w innych obniżeniach terenowych, występują gleby bagienne (torfowe) 
i pobagienne (murszowe i murszowate). Najwyższą jakością gleby charakteryzują się gminy Osiek, 
Jabłonowo Pomorskie i Brodnica, a najniższą gminy Brzozie i Górzno. Przydatność rolniczą gleb dobrze 
charakteryzuje udział gleb w najwyższych (I-IV) klasach bonitacyjnych, który w poszczególnych gminach 
powiatu brodnickiego wynosi: Bobrowo (83,8% powierzchni użytków rolnych), Brodnica (84,4%), Brzozie 
(68,2%), Górzno (65,7%), Bartniczka (76,1%), Jabłonowo Pomorskie (90,8%), Osiek (94,2%), Świedziebnia 
(72%) i Zbiczno (68,4%).

Lasy na terenie powiatu brodnickiego zajmują 21,7% jego powierzchni. Na terenie powiatu występują dwa 
duże i główne kompleksy leśne. Pierwszy obejmuje tereny Brodnickiego Parku Krajobrazowego wraz lasami 
występującymi wzdłuż rzeki Struga Brodnica, w otoczeniu jeziora Bachotek oraz na terenie Bagiennej Doliny 
Drwęcy. Drugi kompleks leśny zlokalizowany jest na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. Pozostałe tereny leśne występują lokalnie i w mniejszych skupiskach. Największym 
wskaźnikiem lesistości, charakteryzują się gminy Górzno i Zbiczno, najmniejszym Bobrowo, miasto 
Brodnica oraz Osiek. Dzięki prowadzonej corocznie akcji zalesień gruntów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa wskaźnik ten zwiększa się corocznie. W strukturze udziału poszczególnych gatunków drzew 
w drzewostanie, gatunkiem dominującym w lasach jest sosna, następnie dąb, brzoza i olcha. Gleby 
i związany z nim układ siedlisk w regionie sprawiają, że najlepsze warunki znajduje tutaj sosna, która tworzy 
duże zwarte kompleksy najczęściej jednogatunkowego boru sosnowego. Lasy sosnowe mają małe 
wymagania glebowe i mogą rosnąć w miejscach, gdzie inne gatunki giną. Średni wiek sosny w lasach 
Powiatu Brodnickiego wynosi około 80 lat. Na uwagę zasługują również lasy z dominacją innych gatunków 
drzew, np. dębu, którego wiekowe okazy licznie występują w lasach. Stan biologiczny lasów ogólnie jest 
dobry. Od czasu ostatnich wielkich gradacji liściożernych szkodników owadzich w latach 80-tych 
nie odnotowano szczególnego zagrożenia lasów przez szkodniki. Na stan zdrowotny lasów mają obecnie 
wpływ chorobotwórcze grzyby. Zagrożeniem dla drzewostanu bywają również występujące miejscowo 
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nadmierne przegęszczanie zwierzyny płowej. Lasy powiatu charakteryzuje się II (średnim) stopniem 
zagrożenia pożarowego.

Obszar powiatu brodnickiego pod względem hydrograficznym położony jest w dorzeczu Wisły i jej 
prawobrzeżnych dopływów: Skrwy, Drwęcy, Osy. Osią hydrograficzną powiatu jest Drwęca – najdłuższy 
prawobrzeżny dopływ dolnej Wisły. Na terenie powiatu licznie występują jeziora, w szczególności na terenie 
Pojezierza Brodnickiego.

Ważnym elementem hydrograficznym i przyrodniczym obszaru Powiatu Brodnickiego są mokradła. 
Najpowszechniej występują one w poziomie terasy zalewowej i nadzalewowej w dolinie Drwęcy oraz 
w rejonie ujścia Rypienicy i Brynicy. Znaczne obszary mokradeł występują w szczególności w ujściowym 
odcinku rynny Rypienicy i Skarlanki, w dolinie Brynicy oraz w otoczeniu płytkich, zanikających jezior.

W granicach powiatu brodnickiego znajduje się środkowy odcinek rzeki o długości 46 km. Drwęca jest 
typową rzeką pojezierną, silnie meandrującą. Zakola ze szczególną intensywnością występują w miejscach 
rozszerzeń dna doliny, zwanymi kotlinami. Rzece towarzyszą liczne starorzecza. Powyżej Brodnicy rzeka 
tworzy liczne wiosenne rozlewiska, teren ten zwany jest Bagienną Doliną Drwęcy (ostoja ptactwa wodno-
błotnego). Ponadto sieć rzeczną stanowią płynące w malowniczych dolinach: Brynica, Górzanka, Pissa, 
Samionka, Rypienica, Skarlanka, Cichówka, Struga Brodnicka i Lutryna.

Na obszarze powiatu brodnickiego znajdują się (w całości lub części) 52 jeziora o powierzchni ponad 
10 ha. Największymi jeziorami są: Bachotek (211 ha), Sosno (188 ha), Płowęż (174,2 ha), Wądzyńskie 
(170,4 ha), Głowińskie (130,5 ha), Zbiczno (128,9 ha), Ciche (110,8 ha), Wysokie Brodno (91,0 ha), Niskie 
Brodno (87,2 ha) i Leźno Wielkie (86,2 ha). Najpowszechniejszym typem jezior spotykanym w obrębie 
Powiatu Brodnickiego są jeziora rynnowe. Występują one w postaci charakterystycznych ciągów, 
wypełniających przegłębienia w dnach rynien polodowcowych. Najwięcej jezior w swym biegu łączy 
Skarlanka i Struga Brodnicka. Charakterystyczną cechą jezior rynnowych jest długi i wąski kształt. Rzadziej 
spotykana są jeziora morenowe. Są to zbiorniki najczęściej o dużych powierzchniach, stosunkowo płytkie i o 
płaskich brzegach. Typowym jeziorem tego typu jest jezioro Płowęż. Wody jezior powiatu należą do 
najczystszych w województwie kujawsko-pomorskim. Jeziora stanowią bazę dla rozwoju gospodarki 
rybackiej oraz różnych form turystyki i rekreacji. Mają duże znaczenie retencyjne i mikroklimatyczne.

Klimat powiatu brodnickiego, podobnie jak całego Niżu Polskiego, cechuje duża zmienność 
i przejściowość, wynikająca z położenia pomiędzy łagodnym klimatem morskim na zachodzie, a bardziej 
surowym klimatem kontynentalnym na wschodzie. Lokalne modyfikacje klimatu wprowadzają duże 
powierzchnie wodne i leśne oraz ukształtowanie terenu. Klimat powiatu jest ostrzejszy i bardziej wilgotny od 
pozostałych części województwa kujawsko-pomorskiego. Zima i lato na tym obszarze trwają przez około 
90 dni. W ciągu roku dni pogodnych notuje się 40 w północnej części i 50 w południowej, a pochmurnych 
odpowiednio 150 i 130. Średnia roczna temperatura wynosi 7,0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,3 
– 18,0C), a najchłodniejszym styczeń (-3,8C). Od pierwszej dekady czerwca przez około 90 dni średnia 
temperatura dobowa przekracza 15C.

Ze względu na warunki klimatyczne czas trwania sezonu turystycznego określa się średnio na 124 dni (od 
20 maja do 20 września), a sezon kąpielowy na średnio 96 dni (od 3 czerwca do 6 września).

Obszar powiatu brodnickiego charakteryzuje się najwyższymi opadami w województwie kujawsko-
pomorskim. Na wschód od rzeki Lutryny suma roczna opadów jest wyższa od 600 mm. Średnia roczna suma 
opadów w Brodnicy w latach 1951-1980 wyniosła 598 mm. Najwyższe sumy opadów notowano w lipcu (87 
mm). Na półrocze letnie przypadało 366 mm opadów. Na wschodnich rubieżach powiatu sumy roczne 
opadów przekraczają zdecydowanie 600 mm.

Bardzo duże zróżnicowanie rzeźby terenu, duże wyniesienie terenu oraz występowanie rozległych 
kompleksów leśnych, decydują o występowaniu w rejonie Górzna korzystnych warunków bioklimatyczne. 
Oddziaływanie warunków mikro- i topoklimatycznych sprawia, że okolice Górzna posiadają cechy klimatu 
leśnego, umiarkowanie bodźcowego. W skali województwa kujawsko-pomorskiego rejon Górzna jest 
miejscem, gdzie odnotowuje się najniższe temperatury roczne.

Okres wegetacyjny, który tworzą wiosna, lato i jesień trwa 220 dni, natomiast tzw. okres gospodarczy jest 
dłuższy o połowę przedwiośnia i przedzimia i liczy 253 dni.

Główne źródła emisji substancji do powietrza atmosferycznego na terenie powiatu brodnickiego 
stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny. Obszar powiatu, podobnie jak cała strefa 
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„kujawsko-pomorska” według badań rocznej oceny powietrza atmosferycznego, znalazł się w niekorzystnej 
strefie C ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych: pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu 
i ozonu.

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu brodnickiego jest droga krajowa nr 15. Ze 
względu na bardzo duże natężenie ruchu największe uciążliwości notowane są w Brodnicy. Sytuacja poprawi 
się znacznie po wybudowaniu obwodnicy, co powinno nastąpić do końca 2015 roku. Oddziaływanie 
akustyczne dróg wojewódzkich okresie letniego sezonu turystycznego i dotyczą głównie miejscowości: 
Górzno, Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche, Gaj-Grzmięca, Bobrowo, Chojnoi powiatowych jest znacznie mniej 
uciążliwe. Uciążliwości dróg powiatowych notowane są zwłaszcza w , Bartniczka. Warto zauważyć, ze 
Uchwałą Nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 maja 2011 r. zakazano używania silników 
spalinowych na jednostkach pływających na 34 jeziorach na terenie powiatu. Są to jeziora położone poza 
parkami krajobrazowymi, gdzie obowiązują odrębne zakazy w tym zakresie.

Na terenie powiatu brodnickiego znajdują się liczne formy prawnej ochrony przyrody i krajobrazu. 
Ponadto w koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA dolina Drwęcy stanowi korytarz 
ekologiczny o znaczeniu krajowym łączący dolinę Wisły z terenami Pojezierza Mazurskiego.

Na terenie powiatu znajdują się dwa parki krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski. Parki 
krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Brodnicki Park Krajobrazowy utworzono w 1985 r. Powołany został dla ochrony części obszaru 
Pojezierza Brodnickiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt 
oraz siedliska gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony historycznych śladów kultury materialnej 
regionu dla ich zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych 
regionu. Obejmuje części gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica i Brzozie o łącznej powierzchni na 
terenie Powiatu Brodnickiego12349 ha. Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzono w 1990 r. 
Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o nieznacznych zmianach 
antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny 
Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form młodoglacjalnych oraz popularyzacja i upowszechnienie 
tych walorów. Obejmuje części gmin: Górzno, Bartniczka, Brzozie i Świedziebnia o łącznej powierzchni na 
terenie Powiatu Brodnickiego13901,5 ha.

Na terenie powiatu brodnickiego znajdują się części dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Doliny 
Drwęcy oraz Doliny Osy i Gardęgi. Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie powiatu brodnickiego znajduje się aż 13 rezerwatów przyrody. Obejmują one obszary 
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także 
siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 
krajobrazowymi. Są to rezerwaty leśne: „Szumny Zdrój” o powierzchni 31,04 ha, „Ostrowy nad Brynicą” 
o powierzchni 2,06 ha, „Mieliwo” o powierzchni 11,73 ha, „Retno” o powierzchni 33,6 ha, „Jar Grądowy 
Cielęta” o powierzchni 70 ha; rezerwaty torfowiskowe: „Okonek” o powierzchni 9,04 ha, „Stręszek” 
o powierzchni 4,46 ha, „Bagno Mostki” o powierzchni 99,87 ha, „Mszar Płociczno” o powierzchni 182,39 
ha; rezerwaty florystyczne: „Czarny Bryńsk” o powierzchni 13,13 ha, „Bachotek” o powierzchni 22,71 ha; 
rezerwat faunistyczny „Rzeka Drwęca” o powierzchni na terenie powiatu 199,4 ha i rezerwat krajobrazowy 
„Jar Brynicy” o powierzchni 28,27 ha.

Na terenie powiatu brodnickiego znajdują 82 pomniki przyrody żywej oraz nieożywionej, a także 
141 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 195 ha.

Na obszarze powiatu brodnickiego znajdują się obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 
Celem wyznaczenia obszarów „ptasich” Natura 2000 jest ochrona populacji dziko występujących ptaków 
oraz utrzymanie ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. Obszarem specjalnej ochrony ptaków jest „Bagienna 
Dolina Drwęcy”. Obszar o powierzchni 3366,06 ha obejmuje ekosystem rzeki i położonych w sąsiedztwie 
terenów podmokłych w dolinie Drwęcy powyżej Brodnicy. Doskonałe warunki siedliskowe mają tu ptaki 
wodno-błotne. Ponadto tzw. „obszary mające znaczenie dla Wspólnoty” stanowią: „Dolina Drwęcy” 
obejmująca rzekę Drwęcę ze starorzeczami, łąkami i lasami w dnie jej doliny, „Ostoja Brodnicka” 
obejmująca tereny leśno-jeziorne i podmokłe, „Ostoja Lidzbarska” obejmująca kompleks leśny z licznymi 
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jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi, „Mszar Płociczno” obejmujący teren torfowiskowo-leśny. 
Ochrona obszarów Natura 2000 wymaga aby wszelka działalność nie prowadziła do degradacji chronionych 
siedlisk przyrodniczych oraz do pogarszania warunków bytowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Cały teren powiatu brodnickiego znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, 
w którym jako naczelną przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju z uwagi na walory i potrzeby ochrony 
środowiska.

Powiat brodnicki prowadzi działania w zakresie edukacji ekologicznej. Corocznie organizowane są 
Powiatowe Konkursy Ekologiczne. 8 listopada 2013 r. w Górznie odbył się finał V edycji Konkursu „I ja 
mogę chronić przyrodę”. Konkurs zorganizowali: Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Zespół Szkół 
Zawodowych w Brodnicy, przy współudziale Powiatu Brodnickiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
brodnickiego, a jego hasłem było „Czy wystarczy wody dla wszystkich”.
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1.6 WALORY KULTUROWE

Powiat brodnicki znajduje się na pograniczu historycznych ziem: Chełmińskiej, Michałowskiej 
i Lubawskiej. Pierwsze ślady osadnictwa, odkryte w Mszanie niedaleko Brodnicy, pochodzą z około 9 tys. lat 
temu. Na przełomie VII i VIII w. w osadach nad Jeziorem Wądzyńskim i Niskie Brodno mieszkała ludność 
słowiańska przybyła prawdopodobnie z Mazowsza. Na przełomie X/XI wieku na granicy z Prusami powstała 
kasztelania z grodem w Michałowie. Na terenie powiatu zachowały się liczne grodziska, z których należy 
wymienić: na półwyspie j. Strażym, na wyspie j. Bachotek, nad jeziorami Oleczno, Księte, Chojno, Niskie 
Brodno, Płowęż i Szczuka oraz w miejscowościach: Osiek, Strzygi, Długi Most, Górzno, Radoszki, Lembarg, 
Mileszewy, Jaguszewice. Nad jeziorem Popek utworzono Ośrodek Edukacji Historycznej „Gród Foluszek”. 
W XIII wieku tworzy się państwo krzyżackie, a w 1298 r. powstaje miasto Brodnica oraz zamek jako 
siedziba krzyżackiej załogi i komtura. Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane obiekty obronne 
i sakralne. Natomiast licznie zachowane i chronione jako zabytki obiekty dworko- i pałacowo-parkowe 
pochodzą z XIX wieku.

Na terenie powiatu brodnickiego znajdują się obiekty zabytkowe chronione na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków i do ewidencji zabytków.

Do rejestru zabytków wpisano:

· Kościół parafialny p.w. św. Marcina z 1752 r. drewniany w Grążawach,

· Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP z XIX w. drewniany w Jastrzębiu,

· Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i Mikołaja z 1717 r. drewniany w Radoszkach,

· Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła z XIII/XIV w. w Bobrowie,

· Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła z XIV w. w Brudzawach,

· Kościół parafialny (dawniej ewangelicki) p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1896 r. i cmentarz 
kościelny w Grzybnie,

· Kościół parafialny (dawniej ewangelicki) p.w. św. Antoniego Padewskiego z 1866-67 r. i cmentarz 
kościelny w Kawkach,

· Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja Biskupa z XIV w. w Kruszynach,

· Młyn wodny drewniany z 1880-90 r. w Lisa Młyn,

· Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1609 r. w Nieżywięciu,

· Zespół dworski z XIX w. w Nieżywięciu,

· Zespół dworski z XIX w. w Słoszewach,

· Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja z XIV w., cmentarz, kapliczka i ogrodzenie w Cielętach,

· Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XIV w. w Gorczenicy,

· Zespół dworski z XIX w. w Karbowie,

· Zespół pałacowy z XIX w. w Przydatkach,

· Most blachownicowy na rzece Drwęcy w Szabdzie,

· Kościół parafialny p.w. św. Fabiana i Sebastiana z XIV w. w Szczuce,

· Dom (chata podcieniowa) drewniana z 1780 r. w Szczuce,

· Dzielnica Starego Miasta z XIII w. w Brodnicy,

· Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny z XIV w. w Brodnicy,

· Kościół parafialny (dawniej ewangelicki) p.w. Matki Bożej Królowej Polski z 1827-30 w Brodnicy,

· Kościół reformatorów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1751-61 z ogrodzeniem w Brodnicy,

· Cmentarz parafialny przy ul. Sądowej z 1800 r. w Brodnicy,
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· Kaplica grobowa rodziny Ossowskich z 1878 r. w Brodnicy,

· Zespól zamku krzyżackiego z I pol. XIV w. (ruiny zamku i pałac Anny Wazówny)
w Brodnicy,

· Mury obronne z XIII/XIV w. w Brodnicy,

· Brama Kamienne (Chełmińska) z 1310-30 r. w Brodnicy,

· Wieża Mazurska z 1370 r. w Brodnicy,

· Wieża ratusza z XIV/XV w. w Brodnicy,

· Spichrz, obecnie Muzeum Regionalne, z 1604 r. w Brodnicy,

· Spichrz przy ul. Wodnej z XVII w. w Brodnicy,

· Pozostałość kolejki wąskotorowej Brodnica-Ostrowite,

· Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z 1826 r. drewniany w Brzoziu,

· Dwór z XVIII w. w Kuligach,

· Kościół parafialny p.w. Świętego Krzyża z 1765-73 r. w Górznie,

· Zespół młyński w Traczyskach,

· Kościół p.w. św. Marcina drewniany z 172 r. w Góralach,

· Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha z 1860-64 r. w Jabłonowie Pomorskim,

· Pałac, obecnie klasztor ss. Pasterek z 1860-68 r. w Jabłonowie Pomorskim,

· Kościół parafialny (dawniej ewangelicki) p.w. Dobrego Pasterza z 1896-98 r. i cmentarz w Konojadach,

· Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła z XIV w. w Lembargu,

· Dwór z XVII w. w Lembargu,

· Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty z XIII w. w Płowężu,

· Most stalowy na rzece Rypienicy w Łapinożu,

· Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny z XIV/XV w. w Osieku,

· Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa z XIV w. w Strzygach,

· Kaplica grobowa rodziny Małkiewiczów na cmentarzu parafialnym z 1870r. w Strzygach,

· Kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny drewniany z XIX w. w Księtem,

· Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1876-79 oraz cmentarz i brama na cmentarz 
w Świedziebni,

· Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1864-66 oraz cmentarz przy kościele 
i ogrodzenie murowane w Pokrzydowie,

· Zespół dworski z XIX w. w Tomach,

· Kościół parafialny p.w. św. Jakuba z 1330 r. w Żmijewie.

Obiekty zabytkowe oprócz walorów historyczno-kulturowych stanowią bazę do rozwoju funkcji 
turystycznej.
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1.7 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

O bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej powiatu brodnickiego decydują zróżnicowane i wysokie 
walory środowiska przyrodniczego, walory kulturowe, korzystne położenie komunikacyjne oraz położenie na 
pojezierzach i nad Drwęcą. Walory przyrodnicze i kulturowe zostały opisane szczegółowo opisane 
w rozdziałach 5 i 6.

Na terenie powiatu brodnickiego rozwinęły się różne rodzaje aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Są to 
obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, zajazdy, ośrodki wczasowe, pensjonaty, schroniska, kwatery 
prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe i campingowe. Spośród licznych obiektów 
wymienić należy: Głęboczek Vine Resort & SPA, hotele „Magnat”, „U Bosmana”, „Stork”, zajazd „Tiroli”, 
gościniec „Aga Luke”, ośrodki wypoczynkowe „Stepol”, „UMK”, „Pod Sosnami”, „Na Wzgórzu”, 
„Geofizyka-Wądzyń”, OEE „Wilga”, „Dworek Wapionka”, liczne gospodarstwa agroturystyczne w tym 
w Górznie, Fiałkach, Wierzchowni, Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie, Żmijewie, Chojnie, Lisa Młyn, Wielkim 
Leźnie, Małym Leźnie, Małym Głęboczku, itp. Według danych GUS na terenie Powiatu Brodnickiego 
znajduje się 1411 miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania, w tym 379 całorocznych. 
W 2011 r. udzielono łącznie 72143 noclegi, w tym 2222 turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych wynosi 27%.

Infrastrukturę turystyczną na obszarze powiatu stanowią: szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe), 
ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Powstają one z inicjatywy i staraniem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz 
Nadleśnictwa Brodnica. Turystyczne szlaki piesze wyznaczono głównie na terenach parków krajobrazowych: 
Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego. Do najliczniej uczęszczanych należą: szlak żółty (Toruń-
Brodnica-Radomno), niebieski (Górzno-Gutowo-Bachotek), zielony (Górzno-Tama Brodzka-Łąkorz), 
niebieski (Brodnica-Mieliwo-Ostrowite), czerwony (Brodnica-Bobrowo-Płowężek-Łasin). Szlaki kajakowe 
to przede wszystkim rzeka Drwęca, na której corocznie odbywa się międzynarodowy spływ kajakowy oraz 
Skarlanka i Cichówka, jak również Struga Brodnicka i Brynica.

Na terenie powiatu wyznaczono liczne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Do najbardziej znanych należą: 
„Zarośle” na terenie leśnictwa Zarośle, „Bachotek” - kajakowa, „Bobrowiska” w Grzmięcy, „Grabiny-
Łąkorz” w leśnictwie Grabiny, „Szumny Zdrój” w leśnictwie Górzno, „Retno” w leśnictwie Tegowiec, „Na 
bindugę” w leśnictwie Długi Most.

Liczne jeziora powiatu oraz stawy rybne do baza rozwoju rybołówstwa oraz wędkarstwa.

Warto podkreślić, że przyjęta Uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 21 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+ wśród potencjalnych markowych produktów turystycznych województwa kujawsko-
pomorskiego wymienia:

- Rozwój produktu turystyki historyczno-religijnej w oparciu o katakumby w Klasztorze Franciszkanów 
w Brodnicy – Sanktuarium Św. Antoniego,

- Pakiet produktów związanych z dziedzictwem Anny Wazówny: Rozwój produktu turystyki historyczno-
przyrodniczej „Starościna Brodnicka Anna Wazówna – miłośniczka przyrody i sztuki”, Międzynarodowy 
Jarmark Ekologiczny -”Jarmark z Królewną Anną”, Dycha Anny Wazówny, Muzealne noce z duchem Anny 
Wazówny,

- Górzno – polska stolica geocachingu,

- Zagospodarowanie turystyczne lasów i jezior Pojezierza Brodnickiego,

- Turystyczno-krajoznawcza wędrówka Doliną Lutryny z elementami edukacji historycznej,
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1.8 GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA OBSZARZE POWIATU

Uprawnienia powiatu z zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego określa przede 
wszystkim ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorząd 
powiatowy nie wykonuje obligatoryjnie żadnych opracowań planistycznych. Może jedynie, w granicach 
swojej właściwości rzeczowej, prowadzić analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 
odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju. Ustawa jednak nie precyzuje jaki powinien 
być zakres takich analiz, czy podlegają one opiniowaniu lub konsultacjom społecznym, jaki jest ich znaczenie 
w stosunku do planów miejscowych lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wynika z tego, że samorząd powiatowy nie ma istotnych możliwości wpływu na kształt przestrzeni 
zarówno w wymiarze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Starosta jest organem, który opiniuje rozwiązania przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Samorząd powiatowy ponosi koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wnioskowanych przez powiat.

Zarząd powiatu jako organ uzgadnia, w zakresie odpowiednich zadań samorządowych, projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzany przez organ wykonawczy gminy.

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet powiatu jeżeli jest on w całości lub w części 
bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym.

Zarząd powiatu jako organ opiniuje projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Władze powiatu brodnickiego nie sporządziły dotychczas żadnych analiz i studiów z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu.
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1.9 RUCH BUDOWLANY , WARUNKI MIESZKANIOWE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Problemy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej winny być zawsze traktowane priorytetowo w planach 
inwestycyjnych samorządów, które dążą w swych działaniach do rozwoju. Nierozwiązane w tym zakresie 
kwestie są jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego, zarówno w skali globalnej, 
regionalnej ale przede wszystkim w skali lokalnej. Podkreślić należy także, ogromne znaczenie społeczno-
gospodarcze odpowiedniego stopnia rozwoju infrastruktury mieszkaniowo - komunalnej, który decyduje 
choćby o atrakcyjności danego regionu czy miejsca, a co najważniejsze – o warunkach pracy i życia.

Infrastruktura komunalna

W świetle danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na przestrzeni kilku ostatnich lat infrastruktura 
komunalna powiatu brodnickiego odnotowuje korzystne zmiany. Liczba osób korzystających z sieci 
wodociągowej wzrasta. W roku 2011 w porównaniu do roku 2010 odnotowano 0,7% wzrostu, co stanowiło 
457 osób (brak dostępnych danych z 2012 r.), natomiast od 2003 roku nastąpił prawie 7% wzrost tej liczby.

Jak wynika z poniższej tabeli zwiększyła się również liczba wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych. 
Całkowita długość sieci wodociągowej w 2012 roku wynosiła 1422,8 km (wzrost o 11,6% na przestrzeni 
10 lat), do której przyłączonych było 14202 budynków, w których łącznie zamieszkiwało ponad 67,5 tys. 
osób. Podstawę zaopatrzenia powiatu w wodę do celów komunalnych i na potrzeby przemysłu stanowią 
ujęcia wód podziemnych. Ujęcia zlokalizowane są w Brodnicy, Karbowie (gmina Brodnica), Jabłonowie 
Pomorskim, Bobrowie, Brzozie, Grążawie, Górznie, Świedziebni, Osieku, Szymkowie (gmina Brodnica), 
Zbicznie. Wszystkie wymienione ujęcia posiadają stacje uzdatniania wody.

W omawianym okresie odnotowano również wzrost przyłączeń budynków mieszkalnych do sieci 
kanalizacyjnej o 1943 tj. o 35,4%, natomiast sama długość sieci zwiększyła się o 190,8 km (76,7%). 
W ramach zadań własnych poszczególne gminy powiatu brodnickiego prowadzą na swoim terenie 
gospodarkę wodno - ściekową. Dla realizacji tego zadania w gminach zlokalizowane są stacje uzdatniające 
wodę oraz przepompownie ścieków zapewniające sprawny ich odbiór. Na terenach nieskanalizowanych, 
lokalizowane są przydomowe, indywidualne systemy służące oczyszczaniu ścieków. W powiecie brodnickim 
funkcjonuje 6 komunalnych oczyszczalni ścieków: w mieście Brodnicy, Jabłonowie Pomorskim, gminie 
Bartniczka (Bartniczka), gminie Górzno (Miesiaczkowo), gminie Świedziebnia (Świedziebnia) oraz gminie 
Osiek (Osiek). Oprócz wskazanych funkcjonuje kilkanaście małych oczyszczalni ścieków komunalnych 
funkcjonujących na potrzeby szkół.  Natomiast głównym odbiornikiem oczyszczonych ścieków 
z oczyszczalni na terenie powiatu jest rzeka Drwęca wraz z jej dopływami.
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Tabela 1 . Infrastruktura komunalna powiatu brodnickiego w latach 2003 – 2012

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 
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Długość czynnej sieci gazowej w 2011 roku wynosiła 50,3 km, a odbiorcami gazu było 38 gospodarstw 
domowych. Władze samorządowe zarówno powiatu, jak i poszczególnych gmin od szeregu lat czynią starania 
o doprowadzenie gazu ziemnego na ten teren. Na bazie informacji Polskiej Spółki Gazownictwa ruszył projekt 
inwestycyjny mający na celu budowę gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Brodnica – Nowe 
Miasto Lubawskie o długości 39 km z przyłączeniami na obszarze oddziaływania projektu. Inwestycja zakłada 
budowę dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia, budowę gazociągów średniego ciśnienia, 
budowę ponad 1800 przyłączy do 2028 roku, z tego 488 do 2015 roku. Aktualnie większość gospodarstw 
domowych korzysta z gazu propan-butan dostarczanego w butlach.

Najlepszym miernikiem odzwierciedlającym poziom wyposażenia w wodociągi, kanalizację i gaz, jest udział 
ludności korzystającej ze zbiorowych urządzeń sieciowych w ogólnej liczbie mieszkańców danej jednostki 
terytorialnej. W powiecie brodnickim z połączeń wodociągowych w 2011 roku korzystało 86,8% mieszkańców, 
z połączeń kanalizacyjnych 54%, a odbiorcami gazu było 0,6% społeczeństwa. Dostęp do sieci wodociągowej 
klasyfikuje powiat na 15. miejscu w województwie. Pod kątem ilości gospodarstw podłączonych do instalacji 
gazowej powiat zajmuje 20. miejsce, natomiast odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej stawia 
powiat brodnicki na 10. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim.

Wykres 2. Infrastruktura komunalna powiatu brodnickiego w latach 2003 – 2012

Źródło:GUS, www.stat.gov.

Powiat brodnicki zaopatrywany jest w energię elektryczną z ogólnokrajowego systemu 
elektroenergetycznego, poprzez system sieci przesyłowych i rozdzielczych wysokiego i średniego napięcia. Sieć 
rozdzielcza zaopatrująca bezpośrednich odbiorców rozwinięta jest na poziomie odpowiadającym bieżącym 
potrzebom.

Gospodarka odpadami

Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiat obowiązek realizacji zadań publicznych o charakterze 
ponadgminnym, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Omówienie sposobów prowadzenia gospodarki 
odpadami na terenie powiatu brodnickiego zostało zawarte w „Planie gospodarki odpadami powiatu 
brodnickiego” stanowiącym część „Programu ochrony środowiska powiatu brodnickiego”. Powiat jako 
jednostka administracji samorządowej może organizować wspólne działania gmin w sprawach przekraczających 
możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin na płaszczyźnie gospodarki odpadami. Rola 
powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć 
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te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie 
z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie 
efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem 
ekonomicznym powiatu jest powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Postępowanie z odpadami na terenie poszczególnych gmin regulowane są stosownymi uchwałami rad, często 
regulaminami utrzymania czystości bądź programami gospodarki odpadami. Od 1 lipca 2013 roku – zgodnie 
z zapisami Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw – wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
gmin.  Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za 
odbiór tych odpadów zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, przejęła od mieszkańców gmina. 
Wyłania ona w przetargu firmę, która będzie odbierać od mieszkańców odpady. Za odbiór odpadów wszyscy 
mieszkańcy gminy uiszczają opłatę, opartą na określonej przez gminę stawce. Jednocześnie wskazuje się 
następujące zalety nowego systemu:

· jednolite zasady ponoszenia opłat za wywóz śmieci dla wszystkich mieszkańców,

· niższe rachunki dla osób segregujących odpady– ekologiczni zapłacą mniej,

· brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów,

· ograniczenie liczby tzw. dzikich wysypisk,

· lepszy standard obsługi mieszkańców,

· rozwiązanie problemu gospodarki odpadami problemowymi.

Na terenie powiatu brodnickiego funkcjonują obecnie 2 składowiska odpadów komunalnych: miejskie 
w Brodnicy, gminne w Łapinożu (gmina Osiek). Istnieje również zamknięte (nieczynne) składowisko 
w Miesiączkowie (gmina Górzno) przewidziane do rekultywacji. Odpady komunalne z terenu powiatu 
unieszkodliwiane są na dwóch wyżej wymienionych składowiskach oraz na składowisku w Niedźwiedziu 
(powiat wąbrzeski) i w Puszczy Miejskiej (powiat rypiński).

Główny układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny jest istotnym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwojowych danego 
obszaru. Rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności pozyskiwanie inwestorów na obszar jednostki 
samorządowej, jest w znacznym stopniu uzależniony od posiadanych szlaków komunikacyjnych. Połączenie 
z największymi miastami województwa realizowane jest poprzez drogę krajową nr 15 relacji Trzebnica – Toruń 
– Olszyn, która na terenie powiatu (o dł. 27 km) przebiega przez gminy Bobrowo, Brodnica, Brzozie oraz 
miasto Brodnicę. Najważniejszymi drogami wojewódzkimi na terenie powiatu brodnickiego są: droga 
wojewódzka nr 543 (Brodnica - Jabłonowo Pomorskie – Paparzyn), droga wojewódzka nr 544 (Brodnica – 
Przasnysz), droga wojewódzka nr 560 (Brodnica – Rypin – Sierpc). Łączna długość dróg wojewódzkich 
przebiegających przez powiat wynosi 64 km.

Główny węzeł kolejowy znajduje się natomiast na terenie miasta Jabłonowo Pomorskie, które leży na 
ważnym szlaku kolejowym z zachodu i południa kraju do Olsztyna. Linia pospieszna Poznań – Toruń – 
Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Białystok przebiegająca przez zachodnia cześć powiatu równolegle 
do doliny Drwęcy oraz linia lokalna Laskowice – Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie – Brodnica – Działdowo.
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Ilustracja 4. Sieć dróg kołowych i linii kolejowych województwa kujawsko – pomorskiego

Źródło: Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy

Zagrożenie powodziowe

Głównym zagrożeniem powodziowym dla niektórych terenów powiatu brodnickiego stanowi rzeka Drwęca. 
Istnieją tereny czasowo podtapiane czy też zalewane w okresach wysokich stanów wód. Należą do nich np. 
niektóre tereny miasta Brodnicy (głównie nieużytki), Świedziebni, gminy Brodnica oraz tereny Bagiennej 
Doliny Drwęcy. Podstawowe działania związane z ochroną przeciwpowodziową obejmują przede wszystkim 
zapewnienie pełnej sprawności technicznej istniejących urządzeń przeciwpowodziowych poprzez prowadzenie 
remontów, konserwacji oraz bieżących napraw wynikających z dokonywanych okresowo przeglądów.

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, ukształtowany w krajach, w których rozwój 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Społeczeństwo informacyjne 
posiada nie tylko rozwinięte środki komunikowania się i przetwarzania informacji, lecz środki te stały się 
również podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. 
Ważnym aspektem jest ukierunkowanie społeczeństwa na dalszy rozwój tak, by wszyscy mogli w pełni 
wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.

Przeprowadzona w województwie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja stanu infrastruktury 
szerokopasmowej pozwoliła na określenie obszarów wykluczenia cyfrowego.

Mieszkańcy miejscowości z terenu powiatu brodnickiego objętych problemem wykluczenia cyfrowego już 
teraz są w gorszej sytuacji niż internauci. Nie korzystają na przykład z możliwości szukania pracy przez 
Internet.

Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, ukształtowany w krajach, w których rozwój 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Społeczeństwo informacyjne 
posiada nie tylko rozwinięte środki komunikowania się i przetwarzania informacji, lecz środki te stały się 
również podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. 
Ważnym aspektem jest ukierunkowanie społeczeństwa na dalszy rozwój tak, by wszyscy mogli w pełni 
wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.
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Powszechny dostęp do szybkiego Internetu to jeden z czynników warunkujących innowacyjny rozwój 
społeczeństwa. Przedsiębiorstwom ułatwia korzystanie z dostępnych w sieci wyników badań naukowych, 
współpracę z otoczeniem, podejmowanie kooperacji. Dla gospodarstw domowych to m.in. możliwości 
podnoszenia kompetencji na kursach i szkoleniach e-learningowych, podejmowania telepracy. O ile w regionie 
dostęp do Internetu posiada aż 96% firm zatrudniających powyżej 9 osób, to wśród gospodarstw domowych 
odsetek ten wynosi tylko 61% (podobnie jak w większości regionów Polski). Sytuacja w województwie 
kujawsko-pomorskim nie odbiega w tym zakresie od sytuacji w kraju.

Należy zaznaczyć, że zapewnienie powszechnego dostępu do bardzo szybkiego Internetu (30 mb/s i więcej) 
jest jednym z kluczowych zadań, z jakimi będą musiały zmierzyć się kraje i regiony UE do 2020 roku. Sytuacja 
ta wymaga zdecydowanych działań od samorządów regionalnych oraz od samych firm, które muszą zdać sobie 
sprawę, że rozwój cyfryzacji będzie decydował o ich efektywności, produktywności i wynikającej z tego 
konkurencyjności. Wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym uznaje się mieszkańców 
mniejszych miejscowości i wsi. Powodem tej sytuacji jest także niższe wykształcenie tej grupy ludności, co 
powoduje, że wykazują mniejszą motywację do korzystania z Internetu. Ponadto brak odpowiedniej 
infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu stanowi barierę dla mieszkańców tych obszarów.

Przeprowadzona w województwie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja stanu infrastruktury 
szerokopasmowej pozwoliła na określenie obszarów wykluczenia cyfrowego.

Mieszkańcy miejscowości z terenu powiatu brodnickiego objętych problemem wykluczenia cyfrowego już 
teraz są w gorszej sytuacji niż internauci. Nie korzystają na przykład z możliwości szukania pracy przez 
Internet.

Ilustracja 5. Mapa wykluczenia cyfrowego województwa kujawsko – pomorskiego – POWIAT 
BRODNICKI.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
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Białe punkty na mapie oznaczają miejscowości objęte problemem wykluczenia cyfrowego, analogicznie 
punkty czarne oznaczają miejscowości nieobjęte opisywanym problemem. Dwie palety barw odzwierciedlają 
zasięg dwóch operatorów komunikacyjnych. Zgodnie z założeniami inwentaryzacji dopiero dostępność na 
danym obszarze dwóch operatorów oferujących dostęp przewodowy lub w radiowym paśmie komercyjnym, na 
poziomie 2 i więcej MB/s pozwala zaklasyfikować dany obszar jako nieobjęty wykluczeniem cyfrowym. 
Obszary takie na mapie można zidentyfikować jako miejsca nakładania się zasięgów oznaczonych kolorami 
żółtym i różowym. Intensywniejsze kolory obszarów (ciemnożółty, ciemnoróżowy) oznaczają dostęp do usługi 
o prędkości min. 6 MB/s.

Warunki mieszkaniowe i ruch budowlany

Warunki zamieszkiwania ludności w podstawowym zakresie determinowane są głównie stanem rozwoju 
komunalnej infrastruktury technicznej, dostarczającej do mieszkań wodę i odprowadzającej z nich ścieki oraz 
umożliwiającej pozbywanie się odpadów. Istotne znaczenie ma także dostęp do pozostałych mediów: energii 
elektrycznej, gazu przewodowego, ciepła oraz sieci telekomunikacyjnych.

Powiat brodnicki pod względem administracyjnym składa się z 10 gmin:

- 1 gmina miejska: Brodnica,

- 2 gminy miejsko-wiejskie: Górzno, Jabłonowo Pomorskie,

- 7 gmin wiejskich: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

Powierzchnia powiatu brodnickiego wynosi 1040 km2 (8 miejsce w województwie). Największym 
ośrodkiem miejskim jest Brodnica licząca 28580 mieszkańców. Miasta: Jabłonowo Pomorskie (3,8 tys. 
mieszkańców) i Górzno (1,4 tys. mieszkańców) należą do najmniejszych miast w województwie. 
Powierzchnia obszarów miejskich wynosi 30 km2 natomiast powierzchnia obszarów wiejskich 1010 km2.

Tabela 2. Warunki mieszkaniowe w powiecie brodnickim w 2003 i 2012 r.

 Jednostka 
administracyjna

 Liczba
mieszkań

 Powierzchnia 
użytkowa mieszkań 

w m2

 Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania w m2

 Przeciętna liczba 
osób w mieszkaniu

 Powiat 2003  22 238  1 616 316  72,7  3,4

 Powiat 2012  24 735  1 894 446  76,6  3,2

 Województwo 
2012  711 207  48 093 607  67,6  2,9

Źródło: www.stat.gov.pl ,

Prawie 44% mieszkańców powiatu zamieszkuje miasta zajmujące łącznie 2993 ha. Tereny wiejskie powiatu 
brodnickiego zamieszkuje 56% mieszkańców (101004 ha).  Sieć osadnicza powiatu jest związana ze szlakami 
komunikacyjnymi oraz układem zlewni rzeki Drwęcy. W powiecie brodnickim dominują wsie średniej 
wielkości. Gminą wyróżniająca się na przestrzeni ostatnich 10 lat pod względem wzrostu liczby ludności jest 
gmina Brodnica. Wzrost ten nastąpił w wyniku rozwoju budownictwa indywidualnego oraz napływu ludności 
z terenów miejskich (głównie Brodnica).
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Wykres 3. Nowe mieszkania i budynki powiatu brodnickiego oddane do użytkowania w latach 2003 – 2012

Źródło: www.stat.gov.pl 

W świetle danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na koniec 2012 roku 78003 mieszkańców powiatu 
brodnickiego zamieszkiwało w 24735 mieszkaniach. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 
76,6 m2 i była wyższa od wojewódzkiej (67,6 m2). Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wynosiła 3,2 osoby 
przy średniej wojewódzkiej 2,9. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania stawia powiat brodnicki 
na 8. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 3. Nowe mieszkania i budynki w powiecie brodnickim oddane do użytkowania w latach 2003 – 2012.

 Liczba nowych budynków
 

Wyszczególnie
nie

 Liczba 
nowych

mieszkań

 Powierzchnia użytkowa 
nowych mieszkań w m2  ogółem

 
mieszkal

ne

 Pozwolenia wydane 
na budowę

 2003  326  44948  362  312  218
 2004  244  30271  237  181  193
 2005  222  27595  209  169  170
 2006  226  25173  498  163  165
 2007  236  30212  457  187  288
 2008  436  49505  360  274  310
 2009  309  28121  186  132  271
 2010  317  32762  245  179  245
 2011  288  30361  204  162  221
 2012  334  36831  255  212  207

Źródło: www.stat.gov.pl ,

W latach 2003 – 2012 w powiecie brodnickim średnio oddawano do użytku 317 mieszkań, średnia liczba 
nowych budynków w tym samym okresie wynosiła 301, w tym mieszkalnych 197, natomiast przeciętna liczba 
wydawanych pozwoleń na budowę zamknęła się w liczbie 228. Mieszkania oddawane do użytkowania na 
10 tys. mieszkańców lokują powiat brodnicki na 5 miejscu w województwie.
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Wykres 4. Warunki mieszkaniowe w powiecie brodnickim w roku 2003 i 2012.

Źródło: www.stat.gov.pl ,
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1.10 SYSTEMY TRANSPORTOWE

Transport drogowy województwa kujawsko-pomorskiego boryka się z problemem braku dróg szybkiego 
ruchu, co sprawia, że przepustowość pomiędzy miastami i ośrodkami przemysłowymi została już w znacznym 
stopniu wyczerpana. Innymi zasadniczymi problemami są m.in. zły stan nawierzchni i niski standard utrzymania 
dróg oraz rosnące zatłoczenie motoryzacji, czemu towarzyszy niezwykle szybki wzrost liczby samochodów. 
Gorzej w analizach wypada stan infrastruktury kolejowej, wydłużenie czasu przewozu, co wpływa na 
zmniejszenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego. Poprawy wymaga również 
infrastruktura transportu lotniczego, szczególnie w zakresie dojazdu do lotnisk (poprawa dostępu drogowego 
i kolejowego do portu lotniczego w Bydgoszczy).

O zdolności i konkurencyjności sytemu transportu drogowego decyduje przede wszystkim infrastruktura 
drogowa a zwłaszcza gęstość struktury sieci drogowej oraz jej stan techniczny. Podstawowy układ dróg 
krajowych w województwie, ma istotne znaczenie dla łączenia ośrodków regionalnych i subregionalnych oraz 
równoważenia rozwoju. Drogi wojewódzkie zapewniają połączenia wzajemne ośrodków miejskich 
o podstawowym znaczeniu  województwie oraz większości miejscowości gminnych. Natomiast sieć dróg 
powiatowych ma ważne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego samych powiatów jak i ośrodków 
regionalnego równoważenia rozwoju.

Uzupełnieniem dróg wojewódzkich nr 543, 544, 560 na terenie powiatu brodnickiego są drogi powiatowe 
o łącznej długości 364 km.  Drogi powiatowe mają stanowić, w połączeniu z drogami wojewódzkimi 
alternatywę szybkiego przemieszczania się, sprawny dojazd do dróg krajowych i autostrady, a także połączenie 
dróg krajowych i wojewódzkich w celu utworzenia skrótów tzw. małych obwodnic dużych miast.

Podstawowe drogi powiatowe poprzez połączenia z drogami gminnymi oraz miedzy drogami wojewódzkimi 
i niektórymi krajowymi zapewniać powinny spójność wpisując się w układ sieci drogowej województwa 
kujawsko – pomorskiego. W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego dróg powiatowych w oparciu 
o wymagania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN (Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych z dnia 4 marca 2002 r.) okazuje się, że zły stan nawierzchni spowodowany jest licznymi 
deformacjami, spękaniami i słabą jakością nawierzchni, która podlegała nadmiernej eksploatacji. Stan 
techniczny dróg powiatowych na terenie powiatu brodnickiego obrazuje poniższa tabela.

Tabela 4. Stan techniczny dróg powiatowych powiatu brodnickiego 2012.

 Klasyfikacja 
drogi

 Stan drogi

 Bardzo dobry  101,981 km, 29% całości sieci dróg 
powiatowych

 Dobry  156,235 km, 44% całości sieci dróg 
powiatowych

 Ostrzegawczy  87,532 km, 24% całości sieci dróg 
powiatowych

 Zły  11,993 km, 3% całości sieci dróg 
powiatowych

 Bardzo zły  0,050 km, 0% całości sieci dróg 
powiatowych

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Brodnicy.

Utrzymanie i rozwój tej kategorii dróg jest jednym z najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych 
obowiązków samorządu powiatowego. Począwszy od roku 2003 znacznie wzrosła liczba zmodernizowanych 
dróg powiatowych na terenie powiatu brodnickiego. W latach 2007-2012 nakłady inwestycyjne na drogi 
powiatowe zamknęły się w kwocie ponad 30 mln. zł., co pozwoliło na zmodernizowanie ponad 125 km dróg. 
Plan inwestycyjny na rok 2013 zakładał wykonanie prac modernizacyjnych około 4 km dróg powiatowych za 
kwotę ponad 4,5 mln. zł., natomiast w 2014 roku planuje się wykonanie prac na 84 km dróg, za kwotę ponad 4,7 
mln. zł. Plany inwestycyjne w tym zakresie sięgają również roku 2015, w którym na drogi powiatowe planuje 
się przekazać łączną kwotę prawie 9,5 mln. zł.
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Ilustracja 6. Sieć dróg powiatowych w powiecie brodnickim.

źródło: www.bip.powiatbrodnicki.pl

Użytkownicy dróg, przy wyborze połączeń transportowych pomiędzy początkiem i celem podróży, biorą pod 
uwagę standardy techniczne sieci drogowej. Do najważniejszych z nich należą: stan i nośność dróg. Ta ostatnia 
cecha jest niezmiernie ważna w przypadku ciężkiego transportu towarowego. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy corocznie publikuje „Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg 
krajowych”. Opracowywany jest on na podstawie danych z pomiarów cech eksploatacyjnych nawierzchni 
w ramach tzw. Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN).

Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w zarządach dróg powiatowych i gminnych 
województwa kujawsko-pomorskiego, można stwierdzić, że na drogach powiatowych stan nawierzchni oceniany 
jest w 30,0% jako dobry, w 30,0% jako zadowalający, w 10,0% jako niezadowalający, a w 30,0% jako zły. Stan 
nawierzchni dróg gminnych oceniany jest w 50,0% jako dobry, w 36,0% jako zadowalający, w 9,0% jako 
niezadowalający, a w 5,0% jako zły.

Jedną z najważniejszych kwestii w kontekście transportu drogowego dla powiatu i samej Brodnicy jest 
budowa obwodnicy miasta.  Przez centrum Brodnicy przebiega droga krajowa nr 15. To właśnie ta trasa 
przejmuje większość ruchu tranzytowego ze wschodu na zachód. Miasto jest też połączone z Sierpcem ( 
poprzez drogę wojewódzką nr 560), Jabłonowem Pomorskim ( droga nr 543) oraz Działdowem (droga nr 544). 
Od września 2010 roku kierowcy mogą korzystać jedynie z tzw. małej obwodnicy Brodnicy, która wraz 
z mostem na Drwęcy łączy krajową 15 z drogą wojewódzką nr 560. W październiku 2013 roku rząd przyjął 
"program obwodnicowy", czyli listę obwodnic, które powstaną w Polsce w latach 2014 - 2020. Wśród nich 
znalazła się obwodnica Brodnicy. Według projektu ma być ona zrealizowana w latach 2014 - 2015. Jej długość 
to 1,4 kilometra, a koszt inwestycji wyniesie 68,8 tys. zł., a środki na realizację inwestycji będą pochodzić 
z Krajowego Funduszu Drogowego oraz dotacji unijnych.
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Ilustracja 7. Planowana obwodnica miasta Brodnicy.

Źródło: www.forsal.pl

Brak dróg szybkiego ruchu w tym autostrady w bezpośrednim otoczeniu Brodnicy nie tylko powoduje spadek 
atrakcyjności miasta w skali kraju (zwłaszcza w aspekcie gospodarczym), ale również rzutuje na wzrost 
kosztów transportu drogowego.

W dokumentach planistycznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wskazuje się podstawowe cele 
związane z polityka transportowa na terenie województwa. Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci 
dróg krajowych i wojewódzkich ma służyć poprawie dostępności transportowej całego regionu i wzmocnieniu 
kooperacyjnych i handlowych powiązań międzyregionalnych.
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Ilustracja 8. Docelowy układ dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim.

źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Podsumowując warto jeszcze wspomnieć o celu strategicznym w nowej Strategii rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, a mianowicie "dostępność i spójność", który dotyczy transportu 
województwa. Należy tu podkreślić znaczenie dróg ekspresowych oraz linii kolejowych i Portu Lotniczego 
w Bydgoszczy. Istotne znaczenie ma koncepcja "60/90", zakładająca, że z każdego ośrodka powiatowego do 
stolicy województwa czas dojazdu w komunikacji publicznej nie powinien przekroczyć 60 minut, a z dowolnej 
miejscowości na terenie województwa nie powinien przekroczyć 90 minut. Przy zastosowaniu odpowiednich 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w strefie 60 minut znajdzie się większa część województwa. 
Kluczową sprawą w tej sferze jest dla powiatu brodnickiego modernizacja drogi krajowej nr 15, odcinków dróg 
wojewódzkich 543,544,560 i budowa obwodnicy Brodnicy. Połączenia drogowe znacząco wpływają na 
aktywizację terenu powiatu i rozwój Brodnicy, zapewniają także spójność wewnętrzną województwa. Ważna 
jest też dostępność kolejowa Brodnicy poprzez węzeł Jabłonowa Pomorskiego.
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1.11 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE

Skuteczna realizacja „Strategii rozwoju” oraz samorządowa polityka społeczna zależy głównie od 
rozpoznania problemów demograficznych i złożoności prowadzonej polityki ludnościowej. Określenie 
powiązań polityki demograficznej z polityką społeczną oraz wskazanie występujących między nimi zależności 
pozwala dostrzec i ocenić zmiany zachodzące w strukturze społecznej, co daje większe szanse na znalezienie 
skutecznych środków utrwalania korzystnych zmian i przeciwdziałania niekorzystnym. Punktem wyjścia dla 
właściwie prowadzonej samorządowej polityki społecznej oraz lokalnej strategii rozwoju winny być informacje 
pozwalające określić profil społeczno-demograficzny mieszkańców oraz opis procesów zachodzących w danej 
społeczności.

1.11.1 Sytuacja demograficzna

Rozważania dotyczące ludności dla potrzeb planowania strategii rozwoju lokalnego winny uwzględniać dwa 
jej istotne aspekty. Pierwszy z nich to aspekt demograficzny odnoszący się do tych cech, które już dziś 
determinują przyszłe zaludnienie powiatu. Drugim natomiast jest aspekt społeczny, tj. walory determinujące 
przyszły, pomyślny rozwój społeczny i gospodarczy powiatu.

Według danych statystycznych powiat brodnicki w 2012 roku zamieszkiwało 78 003 osób, z tego w miastach 
33 826 mieszkańców (1127 osób/ km2) .  Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 75 osób/km2. Na terenach 
wiejskich w 2012 roku zamieszkiwało 44 177 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia na wsi 
44 osoby/km2. Liczba mężczyzn w 2012 roku powiecie brodnickim wynosiła 38 626, liczba kobiet ogółem 
39 377. Na przestrzeni 10 lat (2003-2012) uwidocznił się niewiele ponad 4% wzrost liczby ludności (3 
166 osób, w tym 1368 kobiet i 1798 mężczyzn), przy czym największy skok odnotowano w latach 2011-2012 – 
252 osoby.

Tabela 5. Dynamika zmian ludność powiatu brodnickiego na przestrzeni lat 2003 – 2012

 2003 r.  2012 r.
 kobiety  mężczyźni  kobiety  Mężczyźni Wyszczególnienie
 38009  36828  39377  38626

 Ogółem  74837  78003
 Dynamika zmian

2003r. = 100%
 100  104

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

W okresie od 2003 do 2012 r. ogólna liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się 
o ponad 28 tys. osób, co oznacza wzrost na poziomie 1,4%. Mieszkańców przybyło w 11 powiatach ziemskich.

W 2012 r. największa liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkiwała podregion 
włocławski (37,3% mieszkańców województwa), nieco mniej bydgosko-toruński (37,0% ogółu), a najsłabiej 
zaludnionym był podregion grudziądzki (25,7% mieszkańców). W analizowanym roku liczba ludności na wsi 
zwiększyła się w skali roku o 0,4%. Gęstość zaludnienia w województwie była mniejsza niż przeciętnie w kraju 
i wyniosła w 2012 roku 117 osób na 1 km2, przy czym w podregionach przypadało: w bydgosko-toruńskim – 
266 osoby na 1 km2, we włocławskim – 95 osoby, a w grudziądzkim – 79 osób. Gęstość zaludnienia w miastach 
wyniosła 1524 osoby na1km2, natomiast na wsi 49 osób na1km2.

Strona 36

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


Tabela 6. Ludność gmin powiatu brodnickiego na tle powiatu i województwa w latach 2003 – 2012

 Wyszczególnienie  2003 r.  2004 r.  2005 r.  2006 r.  2007 r.  2008 r.  2009 r.  2010 r.  2011 r.  2012 r.
 2012

gdy 2003
= 100%

 Miasto Brodnica  27335  27560  27588  27530  27534  27777  27740  28396  28506  28580  4,6
 Gmina Bobrowo  6316  6243  6171  6232  6189  6112  6144  6265  6251  6282  -0,5
 Gmina Brodnica  6167  6311  6444  6613  6702  6745  6850  7303  7441  7492  21,5
 Gmina Górzno  3914  3921  3878  3861  3841  3889  3874  3965  3955  4003  2,3

 Gmina Jabłonowo 
Pomorskie  9041  9045  9080  9043  9040  9005  8989  9107  9121  9116  0,8

 Gmina Osiek  4132  4088  4094  4048  4040  4053  4046  4136  4096  4096  -0,9
 Gmina Zbiczno  4565  4501  4480  4497  4528  4544  4588  4698  4712  4708  3,1

 Gmina Bartniczka  4590  4552  4558  4608  4643  4599  4612  4725  4714  4697  2,3
 Gmina Świedziebnia  5193  5172  5139  5107  5103  5120  5117  5196  5209  5260  1,3

 Gmina Brzozie  3584  3640  3606  3545  3584  3605  3619  3739  3746  3769  5,2
 Powiat  74837  75033  75038  75084  75204  75449  75579  77530  77751  78003  4,2

 Województwo  2068142  2068258  2068253  2066371  2066136  2067918  2069083  2098711  2098370  2096404  1,4

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Struktura ludności

Punktem wyjścia dla właściwie prowadzonej samorządowej polityki społecznej, jak również lokalnej strategii rozwoju, winny być informacje demograficzne 
pozwalające określić profil społeczno-demograficzny mieszkańców oraz opis procesów zachodzących w danej społeczności.

W 2012 r. kobiety stanowiły 51% mieszkańców powiatu brodnickiego. W ujęciu wskaźnika feminizacji było to odpowiednio 102 kobiety do 100 mężczyzn. 
Struktura płci ludności w zależności od wieku jest zróżnicowana. W większości przedziałów wiekowych występuje pewna asymetria płci, zarówno z
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przewagą kobiet względem mężczyzn jak i odwrotnie, ale w skali nieistotnej dla dynamiki demograficznej.

Wykres 5. Ludność powiatu brodnickiego pod względem struktury wieku w 2003 i 2012 r.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Natomiast niepokojącym jest fakt sukcesywnego zmniejszania się w latach 2003-2012 liczby ludności 
w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. 
W okresie 2003-2012 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 2897 osób (w tym 1511 to 
kobiety), w tym samym czasie nastąpił wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym o 1312 osób (w tym 
1029 kobiet). Ilość osób w wieku produkcyjnym wzrosła o 4781 osób (w tym 1670 to kobiety) i utrzymuje się 
na dość wysokim poziomie 64% mieszkańców, z nieznaczną tendencją wzrostową. Najbardziej zauważalna 
zmiana dotyczyła osób w wieku przedprodukcyjnym. W roku 2003 grupa ta stanowiła 25,9% ogółu 
mieszkańców powiatu brodnickiego, natomiast w roku 2012 odnotowano spadek do 21,1%. Malejąca grupa 
osób w wieku przedprodukcyjnym będzie musiała w przyszłości ponosić duże obciążenia dla utrzymania 
zwiększającej się liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

Tabela 7. Liczebność powiatu brodnickiego pod względem struktury wieku w latach 2003 - 2012

 2003 r.  2012 r.
Wyszczególnienie

 Kobiety  mężczyźni  ogółem  kobiety  Mężczyźni  ogółem

 Wiek przedprodukcyjny  9428  9946  19374
25,9%  7917  8530  16447

21,1%

 Wiek produkcyjny  21561  23476  45037
60,2%  23231  26587  49818

63,9%

 Wiek poprodukcyjny  7020  3406  10426
13,9%  8229  3509  11738

15,0%

 Razem  38009  36828  74837  39377  38626  78003

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Jednym z podstawowych elementów struktury demograficznej ludności wpływającym na przebieg procesów 
demograficznych jest wiek. Z tego względu podział ludności na określone grupy wiekowe odgrywa 
pierwszoplanową rolę przy prowadzeniu wszelkich analiz demograficznych.

Najliczniejszą grupę wiekową w 2012 roku stanowiła ludność w wieku 35 do 54 lat – było to 21 022 osób – 
tj. 27% ludności, ludność w wieku 0-19 lat stanowiła 24%, a ludność w wieku 20-34 lata –24,4%. Sytuacja ta 
sugeruje, że w ciągu najbliższych lat liczebność grupy 20 do 34 lat utrzyma się na podobnym poziomie lub 

Strona 38

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


nieznacznie wzrośnie. Taką prognozę może uzasadnić fakt, że grupa ta cechuje się największą dynamiką 
demograficzną (bardzo duży odsetek zawieranych małżeństw i urodzeń przypada na ludzi w tym wieku).
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Tabela 8. Liczba ludności powiatu brodnickiego według wieku oraz wskaźnik feminizacji w 2012 r.

 2012 r. Wyszczególnienie
Grupy wiekowe

 Wskaźnik 
feminizacji  

Ogółe
m

 
Mężczyźni

 
Kobiety

 0-14  92  13420  6985  6435

 15-19  97  5297  2695  2602

 20-24  95  6117  3143  2974

 25-34  91  12884  6728  6156

 35-44  96  10699  5451  5248

 45-54  96  10323  5257  5066

 55-64  104  9923  4858  5065

 65 i więcej  166  9340  3509  5831

 Ogółem  102  78003  38626  39377

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

W ciągu najbliższych 10 lat grupa wiekowa 10-19 lat stanowiąca w 2012 roku około 12,4% społeczeństwa 
powiatu brodnickiego (9671osób) osiągnie wiek produkcyjny i wejdzie na lokalny rynek pracy, co spowoduje 
wzrost popytu na pracę i konieczność zapewnienia zwiększonej liczby miejsc pracy, a przy założeniu, że grupa 
wiekowa 60-67 w związku z przeprowadzoną reformą emerytalną nie zmieni swego statusu, dojdzie do wzrostu 
bezrobocia.

Dynamika ludności

Suma migracji zagranicznych i wewnętrznych współdecyduje o całkowitym bilansie ludności danego 
obszaru. Saldo migracji stanowi drugą, obok salda urodzeń i zgonów, główną składową przyrostu rzeczywistego 
na danym obszarze. Migracje zagraniczne (stałe i sezonowe) stanowią też istotny czynnik powodujący 
zaburzenia w ruchu naturalnym ludności (m.in. spadek liczby urodzeń, dzietności, obniżenie poziomu liczby 
zawieranych małżeństw, wzrastająca liczba rozwodów itd.).

W świetle danych GUS w Bydgoszczy dynamika rzeczywistych zmian stanu ludności w powiecie brodnickim 
w analizowanym dziesięcioleciu (2003-2012) utrzymała się na poziomie dodatnim. Przyrost naturalny na 
przestrzeni 10 lat jest dodatni (średnio 186 osób rocznie). Od roku 2010 powiat brodnicki charakteryzuje się 
korzystnym przebiegiem procesów migracyjnych międzypowiatowych, przejawiającym się przewagą ludności 
napływającej, nad ludnością odpływającą z jego terenu. Natomiast w latach 2003-2009 odnotowuje się ujemne 
saldo migracji międzypowiatowych (wyjątek stanowi jedynie rok 2008). Saldo migracji zagranicznych w latach 
2003-2012 jest ujemne, nieznaczny wyjątek stanowi jedynie rok 2009 (wartość średnia to  około -39 osób).

Niekorzystnym zjawiskiem demograficznym, obserwowanym w skali całego województwa 
kujawskopomorskiego, jest ujemne saldo migracji zewnętrznych. Wymeldowuje się, podając za przyczynę 
wyjazd za granicę, więcej osób niż melduje się ponownie po przyjeździe z zagranicy (58%). Należy 
przypuszczać, że w rzeczywistości zjawisko wyjazdów zagranicznych przybrało znacznie większą skalę, jednak 
brak jest na ten temat rzetelnych danych. Stratę tę należy uznać za znaczną, gdyż można przypuszczać, że na 
wyjazd zazwyczaj decydują się osoby przedsiębiorcze w wieku produkcyjnym.
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Wykres 6. Dynamika zmian ludność powiatu brodnickiego na przestrzeni lat 2003 – 2012

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji wewnętrznych i międzypowiatowych na przestrzeni 
lat 2010-2012 to główne wartości mające wpływ na korzystne saldo demograficzne powiatu brodnickiego.

Prognoza demograficzna

Prognoza demograficzna sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w latach 11-2020 
liczba ludności województwa zmniejszy się o około 21,5 tys. (czyli o 1%), przy czym w powiatach grodzkich 
spadek ten wyniesie łącznie 41,3 tys. (5,4%), natomiast powiaty ziemskie zanotują wzrost liczby mieszkańców 
łącznie o 19,8 tys. osób (1,5%).

Prognozy demograficzne dla powiatu brodnickiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9. Prognoza ludności powiatu brodnickiego na lata 2012-2035.

Prognoza na 
lata

 Ludność 
ogółem

 
Miast

a
 Wieś

 2012  75611  32729  
42882

 2015  75790  32891  
42899

 2020  75872  33204  
42668

 2030  74340  33232  
41108

 2035  72895  32966  
39929

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Nie można w sposób bezpośredni przełożyć zasad przeliczeniowych stosowanych przez Urząd Statystyczny 
na wyniki poszczególnych samorządów powiatu brodnickiego. Wzrost liczby ludności w poszczególnych 
gminach jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od wielu zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych 
czynników. Prognoza na 2012 r. wskazywała, że powiat brodnicki zamieszkiwać będzie 75 611 osób, natomiast 
w rzeczywistości powiat w tym roku zamieszkiwało ponad 78 tys. osób.

Strona 41

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


Dlatego proponuje się dokonanie prognozy na bazie założenia wzrostu 4% ludności w okresie kolejnego 
dziesięciolecia, co daje wynik około 81 123 osób.  Oczywiście prognozę optymistyczną można założyć na bazie 
takich faktów jak to, że grupa wiekowa 20-34 lata, jak już zostało wspomniane cechuje się największą 
dynamiką demograficzną (bardzo duży odsetek zawieranych małżeństw i urodzeń przypada na ludzi w tym 
wieku), do tego dochodzi niezmienny dodatni przyrost naturalny ludności powiatu a także zarejestrowane 
w latach 2010-2012 dodatnie saldo migracji miedzypowiatowych. Najbardziej istotnym pozostaje jednak rozwój 
powiatu, odpowiednio obrany kierunek, który zainteresuje nie tylko samych inwestorów, ale przyciągnie tu 
również młodych ludzi, którzy zechcą się na tych terenach osiedlić.

Należy także podkreślić, że dla rozwoju, zmiany liczby ludności nie mają tak dużego znaczenia, jak zmiany 
liczebności i struktury poszczególnych grup wiekowych, które wymuszają dostosowanie funkcjonowania usług 
(zmianę liczby i profilu działalności placówek) do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Najważniejszym 
wyzwaniem w kontekście obsługi ludności, jest prognozowany znaczny wzrost liczby i udziału ludności starszej 
i konieczność dostosowania bazy i oferty działalności sektora usług publicznych do prognozowanego 
zapotrzebowania.

1.11.2 Wybrane społeczne uwarunkowania rozwoju

Uwarunkowania społeczne dalszego rozwoju powiatu zawierają się m.in. w niektórych, dzisiejszych cechach 
społecznych jej ludności. Są one niejednokrotnie mocno powiązane z cechami biologicznymi ludności, 
z charakterystyką lokalnej i nie tylko lokalnej gospodarki, a często są pochodnymi polityki społecznej 
i makroekonomicznej państwa. W kontekście programowania dalszego, pomyślnego rozwoju powiatu wydaje 
się, że stosowna analiza identyfikująca powyższe uwarunkowania winna objąć:

· wykształcenie i kwalifikacje ludności,

· poznanie obecnej aktywności ekonomicznej ludności, jej zatrudnienia i skali bezrobocia, analiza lokalnego 
rynku pracy,

· poznanie położenia ekonomicznego ludności, rzutującego wprost na jej osobiste i społeczne  aspiracje,

· stan podstawowych usług społecznych.

Możliwy zakres analizy wymienionych. tematów i problemów jest ściśle zdeterminowany dostępnością 
danych statystycznych i innych informacji. Niestety nie wszystkie pożądane lub wręcz niezbędne dla tych analiz 
dane są dostępne.

Aktywność gospodarcza ludności i rynek pracy

Elementarnym warunkiem pomyślnego rozwoju każdej społeczności lokalnej jest aktywność ekonomiczna jej 
członków. Jest ona źródłem dochodów osób bezpośrednio aktywnych i osób będących z nimi w gospodarstwach 
domowych, a poprzez zasilanie gminnego budżetu także źródłem dochodów całej społeczności. Jakiekolwiek 
powody ograniczające tę aktywność przekładają się na brak bezpośrednich dochodów gospodarstw domowych 
i ich problemy rozwojowe oraz zmniejszone dochody lokalnego budżetu. Konieczność uwzględnienia wsparcia 
ludności ekonomicznie nieaktywnej w strukturze wydatków powiatowego budżetu, ogranicza m.in. środki które 
można by skierować na rozwój powiatu.

Według prowadzonych przez GUS badań aktywności ekonomicznej ludności w regionie -pomorskim 
współczynnik aktywności zawodowej, charakteryzujący udział ludności aktywnej zawodowo 2012 roku wyniósł 
56,1% (o 0,1 pkt. proc. więcej niż średnio w Polsce). W odniesieniu do 2011 roku odnotowano w tym względzie 
w regionie wzrost o 1,5 pkt. proc.(w Polsce wzrost ten wyniósł 0,3 pkt. proc.).

Wskazuje się, ze jednymi z najważniejszych cech rynku pracy w 2012 były:

· wzrost o 2,0% liczby podmiotów gospodarki narodowej i równocześnie spadek o 1,0% przeciętnego 
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw,

· wzrost o 0,9 pkt. proc. stopy bezrobocia rejestrowanego (wskaźnika charakteryzującego udział 
bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo)
w województwie kujawsko-pomorskim (do 17,9%) –w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia 
wzrósł też o 0,9 pkt. proc. i w końcu 2012 wyniósł 13,4%),

· wzrost liczby bezrobotnych o 9 217 osób (6,6%)w porównaniu z końcem roku poprzedniego. W tym samym 
czasie w Polsce liczba bezrobotnych zwiększyła się o 7,8%.
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Sytuacja na rynku pracy jest silnie skorelowana z sytuacją makroekonomiczną kraju. Głównym czynnikiem 
wpływającym na spadek liczby osób pracujących oraz wzrost bezrobocia w ostatnich latach jest zahamowanie 
wzrostu gospodarczego.

W grupie osób bezrobotnych w powiecie brodnickim przeważają kobiety. W 2012 roku było ich więcej 
o 804 osoby (1879 mężczyzn), natomiast w 2003 roku – więcej o 439 osób (3945 mężczyzn). W 2003 roku 
kobiety stanowiły 52,6% ogółu bezrobotnych, w 2012 roku 58,8%. Jak widać odsetek bezrobotnych kobiet 
wobec mężczyzn na przestrzeni analizowanych lat (2003-2012) wzrósł, zmalała natomiast ogólna liczba osób 
bezrobotnych, gdzie odnotowano spadek o 3767 osób (45,2%).
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Wykres 7. Bezrobotni w powiecie brodnickim w 2003 i 2012 r.

Źródło:GUS, www.stat.gov.pl 

Jednym z głównych czynników wpływających na wysokie bezrobocie jest stosunkowo niski poziom 
wykształcenia bezrobotnych. Osobom o niskich kwalifikacjach często trudniej jest znaleźć pracę, niż osobom 
wykształconym. Nie znaczy to jednak, że posiadanie tytułu magistra, inżyniera czy licencjata jest gwarantem 
znalezienia pracy. Największą grupę wśród bezrobotnych tworzyły w 2012 roku osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym –1485 osób, co stanowiło 32,6% ogółu bezrobotnych powiatu brodnickiego. Drugą 
w kolejności grupą byli bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej –1370 osób (30%). Najmniej 
liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem wyższym –349 osób (7,7%).

Tabela 10. Bezrobotni według wykształcenia w powiecie brodnickim w latach 2003 – 2012

 Wyszczególnienie
wykształcenie  2003r.  2004r.  2005r.  2006r.  2007r.  2008r.  2009r.  2010r.  2011r.  2012r.

 Wyższe  234  235  224  197  192  181  291  302  364  349

 policealne 
i średnie zawodowe

 1265  1277  1248  1147  894  755  964  944  884  908

 średnie 
ogólnokształcące

 635  656  660  582  486  422  515  523  475  450

 zasadnicze 
zawodowe

 3291  3010  2669  2066  1293  1095  1473  1473  1378  1485

 gimnazjalne 
i poniżej

 2904  2862  2671  2209  1518  1210  1429  1497  1296  1370

 Ogółem  8329  8040  7472  6201  4383  3663  4672  4739  4397  4562

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

W 2003 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 18-24 lata zaraz przed grupą 
wiekową 25-34. Natomiast w 2012 roku najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku 25-34 lata, tuż przed 
grupą wiekowa 18-24 lata.

Obecnie wzrasta liczba osób podejmujących naukę na wyższych uczelniach, a studia kończy się w zależności 
od długości ich trwania w wieku ok. 24-26 lat, stąd też zwiększenie się liczebności bezrobotnych z grupy 
wiekowej 25-34 lata i zauważalny na przestrzeni 10 lat wzrost udziału liczby bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem w ogóle osób bezrobotnych.
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Jedną z liczniejszych grup bezrobotnych w 2012 roku były osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające 
bez pracy powyżej jednego roku– 2178 osób (47,7%). Bezrobocie długotrwałe wynika także z niskich 
kwalifikacji osób bezrobotnych tworzących tę grupę, bo to właśnie brak kwalifikacji blokuje w dużej mierze 
powrót tych osób na rynek pracy.

Tabela 11. Bezrobotni według grup wiekowych w powiecie brodnickim w latach 2003 - 2012

 2003 r.  2012 r. Wyszczególnienie
Grupy wiekowe  Ogółem  M  K  Ogółem  M  K

 18 - 24  2742  1364  1378  1209  441  768
 25 - 34  2327  1028  1299  1325  479  846
 35 - 44  1665  746  919  844  308  536
 45 - 54  1430  699  731  775  380  395

 55 i więcej  165  108  57  409  271  138
 ogółem  8329  3945  4384  4562  1879  2683

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Grupę bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych stanowi 1550 osób (34%). Natomiast 3,3% bezrobotnych 
powiatu brodnickiego stanowią osoby niepełnosprawne.

Pomimo ogólnego spadku liczy osób bezrobotnych na przestrzeni 10 lat (2003-2012) negatywnie kształtuje 
się struktura bezrobotnych według przedziałów wiekowych – większość ludzi bez pracy w powiecie brodnickim 
to ludzie młodzi.

Wykres 8. Bezrobotni w powiecie brodnickim w 2003 i 2012 r.

Źródło:GUS, www.stat.gov.pl 
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Tabela 12. Bezrobotni w powiecie brodnickim w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2007 – 2012.

 2007  2008  2009  2010  2011  2012 Wyszczególnienie
Bezrobotni  Ogółem  M  K  Ogółem  M  K  Ogółem  M  K  Ogółem  M  K  Ogółem  M  K  Ogółe 

m
 M  K

 do 25 roku życia  1089   779  1022   705  1391   824  1354   850  1279  430  849  1 209  441  768
 powyżej 50 roku życia  744   385  612   303  732   333  758   333  745  420  325  823  495  328

 długotrwale  2712   2142  1614   1258  1660   1223  2064   1425  2016  552  1464  2178  612  1566
 bez kwalifikacji 

zawodowych
 1304   1019  1021   711  1125   707  1193   721  1539  545  994  1550  570  980

 bez doświadczenia 
zawodowego

 1044   718  906   703  1111   778  1174   835  1054  261  793  982  265  717

 bez wykształcenia 
średniego

 2811   1847  2305   1316  2902   1458  2970   1492  2674  1251  1423  2855  1381  1474

 samotnie wychowujący
co najmniej jedno

dziecko do 18 roku życia

 162   157  271   247  341   301  403   353  399  36  363  469  49  420

 niepełnosprawni  85   46  126   67  160   75  180   90  174  78  96  152  80  72

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
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Podstawowe usługi społeczne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

Wyznacznikiem położenia ekonomicznego ludności są uzyskiwane przez nią dochody stałe: płace, emerytury 
i renty stałe. Brak stałego źródła dochodu wywołuje zapotrzebowanie na pomoc ze strony instytucji państwa 
i lokalnego środowiska społecznego. Wobec niemożności poznania położenia ekonomicznego ludności z punktu 
widzenia stałych źródeł dochodów, rozpatruje się to położenie w wymiarze wielkości i form pomocy społecznej 
świadczonej mieszkańcom powiatu brodnickiego.

Do najważniejszych obiektów infrastruktury społecznej, mających bardzo duży wpływ na jakość życia 
mieszkańców, należą obiekty z zakresu: oświaty i wychowania, służby zdrowia, czy też pomocy społecznej.

Do powiatowych jednostek oświatowych zalicza się: I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Zespół Szkół 
Rolniczych w Brodnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy, Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespół 
Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Powiatowymi placówkami oświatowymi są również Regionalne Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Brodnicy.

Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej stanowią: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brodnicy, Dom Dziecka w Brodnicy, Rodzinny Dom Dziecka w Górznie, Rodzinny Dom Dziecka we 
Fiałkach, Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim, Dom pomocy Społecznej w Brodnicy.

Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu życia mieszkańców a także jednym
z głównych uwarunkowań aktywnego udziału obywateli w kreowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego 
powiatu, jest odpowiedni stan zdrowia. Pomoc społeczna podobnie jak i opieka zdrowotna na terenie powiatu 
realizowane są na dwóch poziomach, gminnym i powiatowym.

Jednym z głównych zadań powiatu jest realizacja polityki państwa w zakresie pomocy społecznej. Do 
realizacji tych zadań na szczeblu powiatowym została powołana jednostka organizacyjna w postaci 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, która ma za zadanie realizować zadania wymienione 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podzielonych na zadania własne powiatu oraz zadania 
z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. Przyjęcie przez władze powiatu Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015 pozwala na realizację przez powiat brodnicki 
założonych celów oraz wyznaczenie drogi prowadzącej do polepszenia systemu pomocy społecznej. Określone 
szanse i zagrożenia jak również słabe i mocne strony wykorzystywane są do rozwiązywanie problemów 
społecznych w sposób przemyślany i racjonalny. Podstawą realizacji strategii jest również wykorzystanie 
istniejących zasobów i potencjału samorządu powiatu i osób zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom 
potrzebującym.

Według danych statystycznych na koniec 2012 roku na terenie powiatu brodnickiego opiekę nad zdrowiem 
mieszkańców na poziomie podstawowym i specjalistycznym sprawowały: 1 szpital (Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Brodnicy), 32 przychodnie lekarskie (zakłady opieki zdrowotnej), 19 prywatnych praktyk lekarskich oraz 
24 apteki bądź punkty apteczne.

Najbardziej rozwiniętym ośrodkiem kulturalnym i zarazem gospodarczym powiatu brodnickiego jest miasto 
Brodnica. Jego potencjał jest w przeważającej części komplementarny z gospodarką gmin i pozostałych miast 
powiatu. W Brodnicy znajdują się wszystkie najważniejsze dla rozwoju i funkcjonowania powiatu instytucje, 
urzędy, banki itp.

Jednym z kluczowych, w sferze społecznej priorytetów, województwa kujawsko-pomorskiego jest 
modernizacja szpitala w Brodnicy, bowiem podstawowe znaczenie ma zapewnienie dobrej dostępności 
i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Instrumentem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego ma być utworzenie 
jednego, spójnego systemu usług medycznych w regionie składającego się ze Specjalistycznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej oraz szpitali powiatowych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywność gminy

Współpraca opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych odbywa się w formie wzajemnego 
informowania się o planowanych kierunkach działania, konsultowania projektów, zlecanie organizacją 
pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz wspieranie wykonania zadania publicznego z udzieleniem 
dotacji. Celem takich działań jest budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem i organizacjami w celu pełnej 
realizacji zadań publicznych.
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Organizacje pozarządowe na terenie powiatu brodnickiego realizują zadania publiczne z zakresu 
upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Na terenie 
powiatu brodnickiego funkcjonuje 58 stowarzyszeń lokalnych, 11 stowarzyszeń zwykłych, 11 stowarzyszeń 
kultury fizycznej, 56 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 12 oddziałów stowarzyszeń ogólnokrajowych oraz 
6 fundacji.

Kultura, rekreacja, sport

Duże znaczenie w obsłudze ruchu turystycznego ma infrastruktura sportowo – rekreacyjna. W powiecie 
brodnickim do dyspozycji mieszkańców i przebywających tu turystów pozostają liczne boiska do siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej, a także funkcjonujące przy placówkach oświatowych sale sportowe. Popularną staje 
się również turystyka konna, kuligi oraz rajdy. Rangę turystyczną powiatu podnoszą również organizowane tu 
imprezy, a do najbardziej znanych zalicza się Dni Drwęcy w Brodnicy, regaty żeglarskie w Brodnicy, 
mistrzostwa Polski w triathlonie w Górznie. Ważnym elementem bazy rekreacyjno sportowej są funkcjonujące 
w większych miejscowościach ośrodki kultury. Od 2008 roku w powiecie brodnickim powstają wielofunkcyjne 
boiska sportowe typu Orlik, sale sportowe oraz place zabaw.

1.11.3 Edukacja

W opracowaniu przedstawiono w zarysie aktualny stan edukacji świadczonej na terenie powiatu, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji świadczonej w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 
brodnicki oraz zmiany tego stanu w ostatnich 5 latach w kontekście powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim W opracowaniu autor korzystał z „Informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych powiatu 
brodnickiego w roku szkolnym 2012/2013” oraz analogicznych Informacji o stanie i realizacji zadań 
oświatowych powiatu brodnickiego w poprzednich latach szkolnych od roku szkolnego 2008/2009 do roku 
2011/2012, „Strategii rozwoju oświaty w powiecie brodnickim na lata 2012-2017” oraz innych materiałów 
przygotowanych przez pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Powiatowego w Brodnicy, 
z publikacji  Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego a także ogólnie 
dostępnych danych Systemu Informacji Oświatowej i danych ze stron internetowych  Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz danych  Systemu Ewaluacji Oświaty.

1. Sieć szkół i placówek na terenie powiatu.  Oferta edukacyjna.

1.1. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych i szkół dla dorosłych na terenie 
powiatu brodnickiego

W roku szkolnym 2013/2013 sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
obejmuje następujące szkoły:

1.1.1. Szkoły ogólnodostępne dla młodzieży

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

2. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy (prowadzone przez Miasto Brodnica).

3. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

5. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

7. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

8. Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

1.1.2. Szkoły specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

2. Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.
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1.1.3. Szkoły dla dorosłych

1. Gimnazjum dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Brodnicy.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia raktycznego 
i ustawicznego w Brodnicy (wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2014/2015.

4. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego 
w Brodnicy (wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2015/2016).

5. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego 
w Brodnicy.

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Wszystkie wymienione wyżej szkoły z wyjątkiem III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy prowadzone 
są przez Powiat Brodnicki. Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy funkcjonuje internat.

1.2. Placówki publiczne prowadzone przez Powiat Brodnicki

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Brodnicy.

2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Brodnicy.

3. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Brodnicy.

4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy.

Przy  Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Regionalnym Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy funkcjonuje internat.

1.3. Szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych prowadzone przez 
osoby prawne i fizyczne

1. Uzupełniające Technikum Mechaniczne w Brodnicy prowadzone przez Joannę Kaczyńską i Jerzego 
Kownackiego (wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2015/2016).

2. Uzupełniające Technikum Technologii Drewna w Brodnicy prowadzone przez Joannę Kaczyńską i Jerzego 
Kownackiego(wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2015/2016).

3. Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych w Brodnicy prowadzone przez Joannę Kaczyńską 
i Jerzego Kownackiego (wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2015/2016).

4. Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy prowadzone przez Teresę Synik.

5. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy prowadzone 
przez Teresę Synik.

6. Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy prowadzone przez 
Julitę Karpińską.

7. Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające w Brodnicy prowadzone przez Julitę 
Karpińską (wygasa z mocy ustawy w roku szkolnym 2015/2016).

8. Medyczna Szkoła Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy prowadzona przez Teresę Synik.

9. Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (szkoła dla młodzieży).

1.4. Placówki niepubliczne

1. Internat Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górznie.

2. Bursa Szkolna Caritas w Brodnicy.

Do ewidencji Starosty Brodnickiego wpisane są także 4 placówki kształcenia ustawicznego.
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1.5. Zmiany w sieci szkół i placówek publicznych w latach 2008 -2013

Najważniejsze zmiany w sieci szkół i placówek publicznych wynikały z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). 
W wyniku tej ustawy wygasły (zostały zlikwidowane z mocy prawa):

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Brodnicy.

3. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Z mocy ustawy wygasły także 2 niepubliczne uzupełniające licea ogólnokształcące w Brodnicy. Poza tymi 
zmianami wygasły następujące szkoły.

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

5. Liceum  Profilowane w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Zgodnie z przepisami ustawy w roku szkolnym 2014/2015 wygasa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy a w roku szkolnym 
2015/2016 wygasa Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Z mocy ustawy wygasają w tym samym terminie 4 niepubliczne 
technika uzupełniające.

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku zasadnicze szkoły zawodowe o okresie 
nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończeniu egzaminu zostały 
przekształcone w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie a także dalsze kształcenie począwszy od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 
W ten sposób przekształcono:

1. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

2. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

3. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Od 2008 roku na terenie powiatu brodnickiego nie powstała żadna nowa ponadgimnazjalna szkoła publiczna 
lub placówka publiczna, której prowadzenie należy do zadań powiatu.

1.6. Inne szkoły i przedszkola na terenie powiatu brodnickiego

Na terenie powiatu brodnickiego w roku szkolnym 2011/2012 działało 37 szkół podstawowych 
i 15 gimnazjów dla młodzieży, 41 placówek wychowania przedszkolnego (w tym 9 przedszkoli). Na terenie 
powiatu działają dwie szkoły muzyczne: Państwowa szkoła muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Brodnicy prowadzona przez Ministra Kultury i Sztuki oraz Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia Res 
Facta Musica w Brodnicy prowadzona przez Marcina Mackiewicza.

1.7. Oferta szkół ponadgimnazjalnych

1.7.1. Oferta liceów ogólnokształcących

Licea ogólnokształcące realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (w klasach pierwszych 
i drugich realizują nową podstawę programową z 2012 roku) w klasach trzecich podstawę programową 
z 2002 roku. W ramach podstawy programowej, wykorzystując możliwości wynikające z przepisów w sprawie 
ramowych planów nauczania, licea różnicują swoją ofertę edukacyjną poprzez dobór przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym i realizację zajęć dodatkowych. W ten sposób uczniowie mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i przygotowywać  się do dalszej edukacji i pracy. W Brodnicy oferta zestawów 
przedmiotów rozszerzonych jest szersza niż w Jabłonowie Pomorskim, co wynika przede wszystkim z liczby 
uczniów i oddziałów w liceach ogólnokształcących w Brodnicy. W Jabłonowie Pomorskim  oferta rozszerzeń 
jest znacznie ograniczona, przede wszystkim z powodu małej liczby oddziałów i uczniów.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy jest 11 rodzajów klas w tym m. in.

- matematyczno–fizyczna: z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki, przygotowującą 
do studiów o kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich w zakresie nauk ścisłych,
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- społeczno-prawna: z rozszerzonym programem nauczania z historii, geografii i wos-u, przygotowującą 
do studiów o kierunkach: prawo, historia, politologia, socjologia, dziennikarstwo,
- klasyczno-humanistyczna: z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii i wos-u, 
przygotowującą do uniwersyteckich studiów o kierunkach humanistycznych

- biznesowa: z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i języka angielskiego lub niemieckiego, 
przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, bankowością lub finansami,

- medyczna: z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii, fizyki oraz łaciny, przygotowująca do 
studiów na kierunkach takich jak medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, rehabilitacja, farmacja czy 
weterynaria.- służb mundurowych: z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, historii lub 
wos-u, oraz wychowania fizycznego (walki obronne), przygotowująca do studiów na kierunkach wojskowych, 
pożarniczych, policyjnych, lotniczych, celniczych itp.

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim działają dwie klasy:

- służb mundurowych, z rozszerzonym programem nauczania geografii, historii i wos-u,

- turystyczna z rozszerzonym programem nauczania geografii, historii i wos-u.

1.7.2. Oferta szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe

1.7.2.1. Oferta zasadniczych szkół zawodowych

W zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży uczniowie kształcą się obecnie w 28 zawodach 
w tym w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy w 27 zawodach, w Zespole Szkół Rolniczych w jednym 
zawodzie i w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim w 11 zawodach (w klasach wielozawodowych).

Najwięcej uczniów kształci się w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych (95 uczniów 30 września 2013 roku, 27 absolwentów w roku 2013)

- stolarz (76 uczniów, 24 absolwentów),

- sprzedawca (69 uczniów, 59 absolwentów),

- fryzjer (69 uczniów, 26 absolwentów),

- elektryk (47 uczniów, 11 absolwentów),

- tapicer (40 uczniów,15 absolwentów),

- cukiernik (33 uczniów, 10 absolwentów),

- kucharz małej gastronomii (28 uczniów, 11 absolwentów + 26 absolwentów z Zespołu Szkół Rolniczych),

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (26 uczniów, 9 absolwentów),

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (26 uczniów, 16 absolwentów),

- elektromechanik pojazdów samochodowych (19 uczniów, 8 absolwentów).

1.7.2.2. Oferta techników

Technika kształcą w 13 zawodach, w tym Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy 
w 6 zawodach, Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w 7 innych zawodach, Technikum w Zespole Szkół 
w Jabłonowie w jednym zawodzie (technik ekonomista).

Tabela 13. Uczniowie techników w roku szkolnym 2013/2014 i absolwenci w roku 2013 według szkół
i zawodów.

 Szkoła  zawód
 Liczba uczniów

w roku szkolny m 
2013/2014

 Liczba uczniów 
klasach pierwszych 
w roku szkolnym 

2013/2014

 Liczba 
absolwentów 
w 2013 roku

 Technik budownictwa  78  25  18
 Technik informatyk  87  15  41
 Technik ekonomista  88  20  23

 Technikum w Zespole 
Szkół Zawodowych 

w Brodnicy
 Technik handlowiec  58  23  11
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 Technik logistyk  160  59  37
 Technik mechatronik  101  32  -

 Technik mechanik  -  -  11
 Technik żywienia 

i gospodarstwa 
domowego

 34  0  16

 Technik rolnik  49  9  19
 Technik hotelarstwa  72  23  26

 Technik mechanizacji 
rolnictwa  72  17  -

 Kucharz  16  0  -
 Technik architektury 

krajobrazu  58  18  -

 Technikum, w Zespole 
Szkół Rolniczych 

w Brodnicy

 Technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych
 94  48  -

 Technikum w Zespole 
Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim
 Technik ekonomista  63  18  19

Tabela 14. Słuchacze publicznych i niepublicznych szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2013/2014 
i absolwenci w roku 2013 według szkół (rodzajów szkół) i zawodów.

 Szkoła  Zawód
 Liczba uczniów 

w roku szkolny m 
2013/2014

 Liczba uczniów klasach 
pierwszych w roku 

szkolnym 2013/2014

 Liczba 
absolwentów 
w 2013 roku

 Technik 
informatyk  31  19  9

 Technik 
administracji  58  39  -

 Technik usług 
kosmetycznych  42  24  15

 Technik usług 
fryzjerskich  -  -  16

 Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Regionalnym Centrum Kształcenia 

Praktycznego
i Ustawicznego w Brodnicy

 Technik prac 
biurowych  -  -  10

 Technik usług 
kosmetycznych  24  b. d.  b. d.

 Technik 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy

 37  b. d.  b. d.

 Technik 
administracji  25  b. d.  b. d.

 Technik ochrony  
fizycznej osób

i mienia
 19  b. d.  b. d.

 Technika 
rachunkowości  13  b. d.  b. d.

 Policealne Studium Zawodowe Centrum 
Edukacji Dorosłych

 Technik 
masażysta  8  8  -

 Wygasające technika uzupełniające
 Technikum Uzupełniające 

w Regionalnym Centrum Kształcenia 
 Technik 

handlowiec  24  -  12
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 Kucharz  28  -  7
 Technik Rolnik  14  -  7

Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

 Technik usług 
fryzjerskich  14  -  -

 Technik 
żywienia 

i gospodarstwa 
domowego

 14  -  -

 Technik rolnik  10  -  -
 Technik 
mechanik  25  -  -

 Technik 
technologii 

drewna
 30  -  -

 Niepubliczne technika uzupełniające

 Technik 
handlowiec  26  -  -

Liczba uczniów kształconych w niektórych zawodach w publicznych i niepublicznych szkołach 
prowadzących kształcenia zawodowe jest stosunkowo duża jak na potrzeby lokalnego rynku pracy. Nie jest 
wykluczone, że część absolwentów znajduje pracę w regionie.

1.8. Oferta poradni psychologiczno – pedagogicznej

Poradnia w rejonie swego działania, czyli na terenie powiatu brodnickiego, w latach 2012/2013 miała pod 
opieką 18938 dzieci i młodzieży. Kadra pedagogiczna zadania oświatowe realizuje w 5 zespołach 
problemowych:

- zespół pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- zespół wsparcia wychowawczego,

- zespół pomocy pedagogicznej i wczesnej interwencji,

- zespół planowania kariery zawodowej uczniów,

- zespół pomocy logopedycznej.

Partnerami w realizacji działań statutowych poradni jest wiele instytucji pracujących i działających na 
rzecz dziecka i rodziny. Poradnia poprzez swoje działania i organizację stała się partnerem nie tylko 
lokalnych instytucji pomocowych, ale również Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Patologii 
i Fizjologii Słuchu, Ministerstwa Zdrowia,  Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie i Gdańsku, 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Do najważniejszych zadań Poradni należą: działalność diagnostyczna, na która składają się m.in. badania 
psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, związane z wyborem zawodu, lekarskie. To również pomoc 
udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży: terapia logopedyczna, psychoterapia, terapia zagrożonych 
uzależnieniami, mediacje i negocjacje czy też zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 
Do kolejnych zadań zlicza się opiniowanie i orzekanie, dotyczące indywidualnego nauczania, kształcenia 
specjalnego,  metod wychowawczych. Poradnia to także instytucja, która służy nauczycielom, 
wychowawcom i rodzicom. Do podstawowych form udzielania pomocy tym grupom zalicza się: warsztaty, 
terapie rodzinne, prelekcje, wykłady, czy tez bezpośredni udział w radach pedagogicznych. Poradnia każdego 
roku realizuje wiele programów profilaktycznych oraz prowadzi działalność edukacyjną. Działalność Poradni 
to także stała praca w terenie, polegająca na dokonaniu analizy organizacyjno–wychowawczej każdej szkoły, 
której Poradnia patronuje.

2. Organizacja szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Brodnicki.

Tabela. 15. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez 
powiat brodnicki.

 Rok szkolny 2008/2009  Rok szkolny 2011/2012  Rok szkolny 2013/2014
 Szkoła/Zespół szkół  Liczba 

uczniów
 Liczba 
oddziałó

 Liczba 
uczniów

 Liczba 
oddziałó

 Liczba 
uczniów

 Liczba 
oddziałó
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w w w
 I Liceum Ogólnokształcące

w Brodnicy  893  30  835  29  776  28

       
 Zespół Szkół Zawodowych

w Brodnicy  1392  51  1304  53  1185  48

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  755  26  722  28  613  24
 Technikum  635  22  582  25  572  24

       
 Zespół Szkół Rolniczych

w Brodnicy  608  23  420  20  429  24

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  165  6  54  2  34  2
 Technikum  357  14  325  16  395  22

 Liceum Profilowane  86  3  41  2  -  -
       

 Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim  308  13  369  18  343  15
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  114  5  93  4  81  4

 Technikum  109  5  61  3  63  3
 Liceum Ogólnokształcące  60  2  121  5  143  6

 Liceum Profilowane  25  1  -  -  -  -
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  62  2  87  5  -  -
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  111  5  7  1  56  2

 Szkoła Policealna dla Dorosłych  31  2  -  -  -  -
       

 Regionalne Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego 

w Brodnicy
 540  18  651  32  546  21

 Gimnazjum dla Dorosłych    109  5  101  4
 Szkoła Policealna dla Dorosłych    175  10  131  6

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych    106  8  4  1

 Technikum /Uzupełniające dla Dorosłych    137  4  80  3
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych    70  2  -  -

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych    53  3  230  7
       

 Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy  122  11  113  12  102  16
 Szkoła Podstawowa Specjalna  30   34  3  26  6

 Gimnazjum Specjalne  38   24  2  30  4
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy    29  4  27  3

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  56   26  3  19  3

3. Kształcenie w szkołach niepublicznych

Tabela 16.  Liczby słuchaczy (uczniów) i w szkołach niepublicznych.

 
L.p.  Nazwa szkoły

 Liczba słuchaczy 
(uczniów) w roku 

szkolnym 2008/2009

 Liczba słuchaczy 
(uczniów) w roku 

szkolnym 2011/2012

 Liczba słuchaczy 
(uczniów) w roku 

szkolnym 2013/2014

 1.  Centrum Edukacji Dorosłych
Policealne Studium Zawodowe  143  126  106
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w Brodnicy

 2.
 Centrum Edukacji Dorosłych

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych

 b. d.  40  186

 3.  Centrum Edukacji Dorosłych 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  b. d.  151  -

 4.  Uzupełniające Technikum Mechaniczne 
dla Dorosłych  69  47  26

 5.  Uzupełniające Technikum Technologii 
Drewna w Brodnicy  58  44  30

 6.  Uzupełniające Technikum Handlowe dla 
Dorosłych w Brodnicy  97  40  26

 7.  Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie  47  31  46

 8.  Szkoła Kosmetyczna „Akademia Prentki” 
w Brodnicy  38  24  -

 9.
 Centrum Kształcenia Umiejętności 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
na podbudowie gimnazjum

 136  55  62

 10.  Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła 
Policealna dla Dorosłych  54  28  -

 11.  Centrum Kształcenia Umiejętności 
Technikum Uzupełniające  37  67  24

 12.  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Jastrzębiu  16  -  -

  RAZEM   653  506

4. Wybory ścieżek edukacyjnych przez absolwentów gimnazjów (Aspiracje absolwentów gimnazjów 
w gminie.)

Od 1 września 2012 roku  absolwenci gimnazjów mają do wyboru 3 typy szkół dla młodzieży (wcześniej 
4 typy - z powodu ustawowej likwidacji nie można już wybierać liceów profilowanych). Wybory szkół 
ponadgimnazjalnych przez absolwentów gimnazjów wybierających szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
brodnickiego  Tabela 5 i 6.

Tabela 17. Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży według typów szkół
w roku szkolnym 2011/2012.

 Uczniowie w klasach pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży w roku szkolnym 2011/2012

 Odsetek absolwentów 
gimnazjów

w klasach pierwszych typów  
szkół ponadgimnazjalnych

 Typ szkoły 
ponadgimnazjalnej dla 

młodzieży
 Liczba uczniów  Odsetek 

uczniów

 Województwo . 
kujawsko - 
pomorskie

 
Polska

 liceum 
ogólnokształcące  494  45,6  38  45

 technikum i szkoły 
artystyczne  255  23,5  36  34

 liceum profilowane  0  0  2  2
 zasadnicza szkoła 

zawodowa  334  30,8  24  19

 Razem
szkoły

prowadzące kształcenie 
zawodowe lub 

ogólnozawodowe

 1083  63,4  60  55
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Tabela 18. Odsetek uczniów w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 30 września 
2013 roku.

 Typ szkoły  Odsetek uczniów w klasie pierwszej w roku szkolnym 
2013/2014

 Liceum ogólnokształcące  40%
 Technikum  32%

 Zasadnicza szkoła 
zawodowa  28%

Liczby uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w przybliżeniu oddają wybory 
szkół przez absolwentów gimnazjów (część uczniów klas pierwszych to repetenci, część absolwentów 
gimnazjów wybiera szkoły dla dorosłych).   Wybory absolwentów gimnazjów gminy nieznacznie różnią się od 
wyborów absolwentów gimnazjów w województwie, różnią się mocniej od wyborów w kraju. Należy zwrócić 
uwagę na wyższy niż średnio w województwie kujawsko – pomorskim i jeszcze wyższy odsetek uczniów klas 
pierwszych w zasadniczych szkołach zawodowych co oznacza zarówno wyższy odsetek uczniów gimnazjów 
wybierających te szkoły jak i wyższy odsetek absolwentów tych szkół.

5. Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach  gminy

Egzaminy zewnętrzne pozwalają na porównanie efektów kształcenia szkoły mierzonych egzaminami 
zewnętrznymi z innymi szkołami powiatu, województwa i kraju. Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych 
w szkołach podstawowych i gimnazjach zawierają tabele 3 – 7.

6.1 Wyniki egzaminów maturalnych w liceach powiatu brodnickiego

Tabela 19. Średnie wyniki egzaminu maturalnego w latach 2012/2013 i 2013/2014 liceów 
ogólnokształcących i techników dla młodzieży dla młodzieży prowadzonych przez powiat brodnickiego.

 Rok szkolny
 2011/2012  2012/13 Szkoła

 Liczba 
zdających

 Odsetek absolwentów którzy 
zdali egzamin maturalny

 Liczba 
zdających

 Odsetek absolwentów którzy 
zdali egzamin maturalny

 I Liceum Ogólnokształcące
w Brodnicy  265  98,1%  246  99,2 %

 Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim
 16  100%  23  100%

 Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych w Brodnicy  102  98,0%  122  98,4%

 Technikum w Zespole Szkół 
Rolniczych w Brodnicy

 67  74,6%  66  84,9%

 Technikum w Zespole Szkół
w Jabłonowie Pomorskim

 13  100%  18  100%

Wyniki w tabeli dla większości szkół są znacznie istotnie wyższe niż średnie dla województwa i średnie 
dla Polski. Średnie wyniki egzaminów maturalnych w powiecie należą do najwyższych w województwie – 
średnia zdawalność egzaminu w ostatnich dwóch latach 2013 roku (87 i 88% ) ustępuje tylko średniej 
zdawalności w powiecie chełmińskim.

6.2. Edukacyjna wartość dodana liceach ogólnokształcących i technikach

Ważnym wskaźnikiem jakości pracy szkół jest wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD).  Jest to 
wskaźnik, który ma wskazywać w jakim stopniu proces kształcenia prowadzony w danej szkole wpłynął na 
przyrost osiągnięć jej uczniów (osiągnięć mierzonych testami egzaminacyjnymi). Wartość dodatnia EWD dla 
liceum ogólnokształcącego, że w stosunku do innych gimnazjów przyrost wiedzy w danym gimnazjum jest 
większy niż oczekiwany na podstawie osiągnięć na sprawdzianie 3 lata wcześniej, a wartość ujemna EWD 
oznacza, że ten przyrost jest mniejszy niż oczekiwany. Szczególnie istotne dla oceny jakości pracy szkół jest  
położenie jej wyników na wykresie EWD w funkcji średniego wyniku szkoły. Jak wynika z takich wykresów 
EWD średnie wyniki liceów i techników powiatu brodnickiego w ostatnich trzech latach w ćwiartce 
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oznaczającej szkoły sukcesu. Poniżej przedstawione są wykresy edukacyjnej wartości dodanej dla liceów 
ogólnokształcących powiatu brodnickiego.

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) dla liceów powiatu brodnickiego za lata
2010-2012

Wykres. 9. Przedmioty humanistyczne
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Wykres 10. Matematyka
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Wykres 11. Przedmioty humanistyczne

Wykres 12. Matematyka
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6. Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna jest to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane  w szkole lub placówce przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub 
placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych 
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na 
różnego rodzaju testach, egzaminach),

- o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach 
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie 
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy 
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem 
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),

- o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących 
o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

W ostatnich dwóch latach przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim w dniach 26.09 - 18.10.2011r. 
(ewaluacja problemowa w obszarze: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placówki”, „

- Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim w dniach 6.10 - 18.10.2011r. (ewaluacja problemowa 
w obszarze: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły lub placówki”,

W wyniku ewaluacji zewnętrznej, za spełnianie wymagania: „Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” zarówno 
w liceum jak i technikum przyznano ocenę A Za spełnienie każdego z pozostałych wymagań w tym obszarze:

„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności”, „Uczniowie są aktywni”, „Respektowane są normy 
społeczne”, obydwie szkoły otrzymały ocenę B.

Oto wybrane wnioski z ewaluacji:

Liceum ogólnokształcące

* Systematycznie, na wysokim poziomie prowadzone przez nauczycieli analizy (ilościowa
i jakościowa) wyników egzaminu maturalnego skutkują wypracowaniem i wdrożeniem wniosków, które 
przekładają się na osiąganie przez uczniów wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych:

- 100% zdawalność egzaminu maturalnego…

* Szkoła podejmuje liczne działania mające na celu wdrożenie uczniów do aktywności
i samodzielności, wyzwala w nich kreatywność i zaangażowanie na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły.

* Dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podejmują we współpracy z różnymi instytucjami 
spójne działania, które sprawiają, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, znają, przestrzegają 
i akceptują obowiązujące w szkole normy i zasady.
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Technikum

* Podejmowane przez szkołę działania wdrażające wnioski z analiz wyników egzaminów zewnętrznych 
przyczyniają się do rozwoju uczniów, co skutkuje uzyskiwaniem przez nich coraz wyższych średnich 
dydaktycznych wyrażonych stopniami szkolnymi, wyższymi wynikami na egzaminach zewnętrznych oraz 
sukcesami w różnych konkursach tematycznych i zawodach sportowych.

7. Kadra nauczycielska

Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brodnicki jest 
zróżnicowana pod względem kwalifikacji i specjalności, awansu zawodowego, płci, wieku i wielu innych 
wskaźników co wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej struktury szkół i placówek oraz wymagań jakie 
przed nimi stoją.

Z danych statystycznych wynika, że w roku szkolnym 2011/2012 w placówkach oświatowych powiatu 
brodnickiego zatrudnionych było 312 pracowników pedagogicznych na 296,53 etatach, co jest porównywalne 
z poprzednim rokiem szkolnym (311 osób na 296,01 etatach). Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się spadek 
liczby nauczycieli kontraktowych i mianowanych natomiast wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych. 
Zaobserwowano również wzrost liczby nauczycieli stażystów, wynikający ze wzrostu zatrudniania młodych 
nauczycieli, rozpoczynających pracę. Odsetek nauczycieli dyplomowanych to niespełna 30% ogółu 
zatrudnionych nauczycieli, podczas gdy w skali kraju wskaźnik ten przekracza 47%.
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1.12 STAN GOSPODARKI W POWIECIE

Siłą napędową rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego są działające w regionie przedsiębiorstwa. Od 
ich zdolności do prowadzenia produkcji, świadczenia usług i osiągania z tego tytułu zysku w dużej mierze 
zależą wynagrodzenia pracowników, a więc i dochody gospodarstw domowych oraz (poprzez system podatków 
dochodowych i lokalnych) także samorządów. Tym samym to właśnie dobrze prosperujące firmy (osiągające 
ponadprzeciętny zysk) mają największe możliwości rozwojowe, w tym prowadzenia działalności badawczej 
i rozwojowej oraz współpracy ze sferą nauki.

O sile i dynamice rozwoju powiatu brodnickiego świadczy również liczba działających tutaj przedsiębiorstw. 
W 2012 roku na tym terenie funkcjonowało 5479 podmiotów gospodarczych: w tym w sektorze publicznym 
200 instytucji, a w sektorze prywatnym 5279 firm. Na przestrzeni 10 lat (2003-2012) liczba podmiotów 
gospodarczych wzrosła o 5,8%.

Osiągnięcia w zakresie realizacji takich inwestycji jak: budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków, dróg, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego przyczynia się do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a także zwiększa jej atrakcyjność gospodarczą.

Położenie powiatu brodnickiego na skraju województwa, jedna z większych odległości od aglomeracji 
bydgosko-toruńskiej, brak dróg szybkiego ruchu, mała ilość tras komunikacji lokalnej stanowiącej zarazem 
część systemu sieci ponadlokalnej, może powodować spadek atrakcyjności tego terenu.

Analizując sytuację gospodarczą tego terenu pewne wnioski można wyciągnąć na podstawie danych o liczbie 
podmiotów gospodarczych. Okazuje się, iż poziom przedsiębiorczości, czyli ilość podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców, w powiecie brodnickim wynosił – 70,2 w roku 2012, był niższy niż dla obszaru całego 
województwa (89,6). Dokonując analogicznych porównań dla roku 2003, widocznym jest, iż poziom 
przedsiębiorczości na terenie powiatu (69,2) również był niższy niż dla województwa (92,4).

Firmy prywatne stanowią 96,3% przedsiębiorstw. Pośród prywatnych podmiotów 81,8% stanowią osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Sektor publiczny stanowi niewielką część liczby przedsiębiorstw 
działających na obszarze powiatu brodnickiego. Składa się na niego 200 podmiotów publicznych, z czego 
większość stanowią państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego.

Wykres 13. Struktura podmiotów gospodarczych powiatu brodnickiego w latach 2003-2012.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

O obrazie gospodarki powiatu brodnickiego decydują podmioty sektora prywatnego. Drugą pod względem 
popularnościformą prawną działalności gospodarczej były spółki prawa handlowego (3,4% wszystkich 
podmiotów sektora prywatnego). Jako ważny czynnik dla rozwoju powiatu należy natomiast uznać znaczącą 
liczbę stowarzyszeń i organizacji społecznych, stanowiących 3,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych na 
terenie powiatu.

Strona 62

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


Do głównych obszarów działalności podmiotów gospodarczych zalicza się handel
i usługi– 26,6% wszystkich podmiotów, budownictwo – 14,9%, przetwórstwo przemysłowe– 9,7%. Sytuację 
bardzo zbliżoną do tej z 2012 roku obrazują dane sprzed 10 lat (2003) – handel i usługi 35,7%, budownictwo 
10,8%, przetwórstwo przemysłowe 9,5%. W wymienionych sektorach na przestrzeni analizowanych 10 lat tylko 
w handlu i usługach odnotowano spadek liczby przedsiębiorstw, w pozostałych nastąpił wzrost ich liczby.

Pozytywną sytuacją dla powiatu, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i ograniczania np. poziomu 
bezrobocia, jest systematyczny wzrost rejestrowanych działalności gospodarczych.

Tabela 20. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie brodnickim w latach 2003 – 2012.

 Wyszczególnienie  
2003

 
2004

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

 Sektor publiczny  167  165  167  173  176  193  194  194  201  200
 Sektor prywatny  

5011
 

4937
 

5094
 

5315
 

5546
 

5701
 

4863
 

5111
 

5088
 

5279
 Ogółem  

5178
 

5102
 

5261
 

5488
 

5722
 

5894
 

5057
 

5305
 

5289
 

5479
 w tym wg formy prawnej:  
 przedsiębiorstwa państwowe  3  3  3  3  3  3  3  2  -  -
 państwowe i samorządowe
jedn stki prawa budżetowego

 137  138  131  135  133  131  132  131  137  141

 spółki handlowe  124  137  146  157  166  166  180  197  197  211
 w tym z kapitałem zagranicznym:  20  22  26  30  32  32  34  32  32  32
 spółdzielnie  46  45  45  45  44  42  42  44  45  46
 osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą

 
4333

 
4239

 
4367

 
4522

 
4705

 
4876

 
4029

 
4231

 
4194

 
4317

 Fundacje
i o ganizacje społeczne

 88  95  102  136  163  174  178  181  192  202

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji w powiecie brodnickim w latach 2003 - 2012

 Wyszczególnien i e  PKD  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  PK

 Rolnictwo,
łowiec t w,
leśnictwo

 A  394  255  256  256  262  275  289  305  300  303  A

 Górnictwo i wydoby w anie  C  3  4  3  3  3  3  2  2  3  6  B
 Przetwórstwo przemysłowe  D  493  505  509  523  547  566  508  518  526  534  C
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

 E  9  9  11  13  14  15  17  18  20  19  D

 Budownictwo  F  558  572  575  616  687  747  706  773  791  817  F
 Handel i usługi  G  1843  1827  1870  1919  1957  1966  1518  1517  1441  1456  G
 Hotele i restauracje, działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 H  131  130  139  139  147  146  120  125  128  127  I

 Transport, gospodarka magazynowa
i łączność

 I  320  312  323  322  323  329  247  248  241  248  H

 Pośrednictwo finansowe  J  187  187  192  194  193  206  176  173  179  181  K
 Administracja publiczna i obrona narodowa  L  47  48  49  66  80  83  82  82  100  113  N 

O
 Edukacja  M  117  115  117  120  125  130  126  140  148  184  P
 Ochrona zdrowia i opieka społeczna  N  209  227  245  261  277  306  312  312  331  349  Q

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 
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Instytucje okołobiznesowe

Instytucje Otoczenia Biznesu, to niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej instytucje 
publiczne i niepubliczne, komercyjne i non-profit. Należą do nich instytucje finansowe (banki, giełda, fundusze 
i in.), ubezpieczeniowe, informacyjne, szkoleniowe, konsultingowe, a także promocyjne. Instytucje te tworzą 
tzw. „otoczenie biznesu”, powszechnie uważane za jeden z czynników decydujących o atrakcyjności regionu 
(miasta, kraju) dla inwestorów.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest bezpośrednio powiązany z istnieniem na danym terenie 
zaplecza, w postaci firm i instytucji otoczenia biznesu. Dla powiatu brodnickiego najważniejsze instytucje tego 
sektora znajdują się w mieście Brodnicy.

Na terenie powiatu usługi świadczą: banki, w tym jeden z najważniejszych to Bank Spółdzielczy, fundusze: 
pożyczkowy, poręczeniowy, gwarancyjny, Brodnickie Centrum Informacyjne, Centrum Obsługi Inwestora, 
Punkt Konsultacyjny akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czy też Punkt Obsługi 
Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych PFP. Szkolenia, warsztaty tematyczne, doradztwo 
zarówno dla osób bezrobotnych oraz dla małych podmiotów gospodarczych prowadzi w ramach swej 
działalności Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy.

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na 
ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji:

1. Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach 
dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych 
lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;

2. Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii 
i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki 
z biznesem;

3. Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm 
bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć 
gospodarczych.

Proinnowacyjne otoczenie biznesu musi zapewnić profesjonalne usługi pozwalające na szybki dostęp do 
informacji i dające możliwość ich przetwarzania. W jego strukturze powinny jednocześnie funkcjonować 
ośrodkipośredniczące we współpracy nauki i gospodarki. Aby realizować te zadania, proinnowacyjne otoczenie 
biznesu musi być wspierane w rozwijaniu swoich zasobów rzeczowych i ludzkich. Niezbędnym jest sieciowe 
działanie jego instytucji na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które umożliwi szerszą 
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wymianę informacji i doświadczeń z regionami wysoko rozwiniętymi. Realizację działań innowacyjnych 
zapewni funkcjonowanie systemu finansowego wspierania przedsiębiorstw. Zwiększenie ich efektywności 
wymaga również kształtowania proinnowacyjnych postaw władz publicznych regionu. Niezbędne jest 
prowadzenie monitoringu aktywności i potrzeb innowacyjnych w regionie. Systemowe rozwiązania w tym 
zakresie przewiduje Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opracowana 
przez Urząd Marszałkowski. Zarysowane w niej plany i zaproponowane rozwiązania pozwolą skoordynować 
działania samorządów i zapewnią im instrumenty niezbędne do realizacji innowacyjnych celów.
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1.13 BUDŻET POWIATU

Powiat brodnicki prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w oparciu o budżet, który organy 
samorządowe opracowują, uchwalają i wykonują w granicach ustalonych prawem. Budżet stanowi zestawienie 
dochodów i wydatków powiatu na okres roku kalendarzowego. Jako najważniejszy publiczny plan finansowy 
samorządu powiatowego wymaga on autoryzacji przez Radę Powiatu w formie uchwały. Powoduje to określone 
konsekwencje, gdyż budżet jest aktem zobowiązującym organy samorządowe do jego wykonania. Struktura 
dochodów i wydatków budżetowych stanowi odzwierciedlenie polityki prowadzonej przez władze powiatu.

Wykres 14. Budżet powiatu brodnickiego w zakresie dochodów w latach 2003-2012.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 
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Tabela  22. Budżet powiatu brodnickiego w zakresie dochodów w latach 2003 – 2012.

 Budżet w zakresie dochodów wykonany za lata
 Wskaźniki (w tys. zł)

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
 Dochody ogółem, w tym:  30 486 714  32 935 188  37 970 712  38 585 799  47 245 933  49 859 675  56 260 219  55 888 752  68 257 508  63 786 978
 Dochody własne gminy  3 579 975  7 683 424  11 201 627  10 822 101  14 528 722  15 332 789  14 442 071  15 066 042  17 818 348  16 348 041
 Subwencje ogółem  18 664 422  19 248 870  20 709 561  21 123 594  23 654 144  26 885 808  29 936 192  31 347 310  33 792 210  34 247 665
 Dotacje ogółem  8 039 897  5 737 297  5 410 416  5 859 913  5 326 092  7 641 077  11 881 955  9 475 400  16 646 949  13 191 271
 Środki z budżetu Unii Europejskiej  -  -  -  446 316  620 926  415 950  2 018 172  1 437 518  4 771 937  3 101 310

 Dochody na 1 mieszkańca ogółem  407,75  440,17  506,28  514,11  629,55  662,06  744,50  721,69  878,98  819,73

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

Tabela 23. Budżet powiatu brodnickiego w zakresie wydatków w latach 2003 – 2012.

 Budżet w zakresie wydatków wykonany za lata
 Wskaźniki (w tys. zł)

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
 Wydatki ogółem, w tym:  30 160 114  31 694 952  34 616 552  41 666 024  45 301 655  47 622 911  57 812 068  55 346 703  70 770 742  64 047 056

 Wydatki inwestycyjne  1 565 744  2 121 996  2 969 915  4 580 689  6 803 857  5 510 962  9 161 846  7 003 486  18 829 426  9 183 933
 Wydatki na rolnictwo, łowiectwo, 

leśnictwo  212 893  75 000  58 295  30 000  38 450  39 671  29 424  20 000  19 920  172 473

 Wydatki na transport i łączność  2 820 167  3 479 395  3 879 399  3 975 809  3 605 196  4 495 308  11 108 699  9 253 169  13 552 826  7 310 685

 Wydatki na gospodarkę mieszkaniową  234 677  130 828  1 354 115  796 558  44 902  18 731  446 575  116 170  259 066  210 178

 Wydatki na oświatę i wychowanie  13 158 883  14 246 976  13 650 632  17 427761  17 889 843  18 402 064  19 445 600  20 932 506  28 179 347  23 439 771
 Wydatki na kulturę i ochronę

dziedzictwa narodowego  61 976  59 890  64 504  64 597  63 767  69 167  73 228  80 370  78 390  79 198

 Wydatki na ochronę zdrowia  1 192 190  823 000  1 157 957  1 990 891  2 392 248  1 382 395  2 220 973  2 338 214  3 475 644  2 730 886
 Wydatki na opiekę społeczną  3 988 410  3 955 415  4 385 309  5 095 013  5 111 009  6 871 805  7 571 553  7 941 370  9 651 873  9 052 572

 Wydatki na kulturę fizyczna i sport  28 593  26 693  31 842  30 226  971 572  2 132 990  1 291 828  110 236  834 957  5 185 515
 Bezpieczeństwo i ochrona 

przeciwpożarowa  2 178 886  2 453 645  2 674 629  2 668 119  2 740 806  3 540 603  3 518 563  3 343 553  3 636 693  3 776 157

 Wydatki na 1 mieszkańca gminy  403,38  423,59  461,56  555,15  603,64  632,36  765,03  714,69  911,35  823,07

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl
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Analiza budżetu powiatu brodnickiego wskazuje m.in. na to, iż największy udział w dochodach stanowią 
niezmiennie trzy pozycje a mianowicie dochody własne powiatu, dotacje celowe oraz subwencje ogólne. Od 
2006 roku obserwuje się również wzrost środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2012 roku 
dochody własne powiatu brodnickiego stanowiły 25,6% dochodów ogółem i w porównaniu z rokiem 
2003 udziały te wzrosły o 13,9%. Dotacje ogółem w 2012 roku stanowiły 20,7% dochodów ogółem co 
w porównaniu z rokiem 2003 daje nam spadek o 5,7%. Natomiast udział subwencji ogólnych w całkowitych 
dochodach powiatu w roku 2012 wynosił 53,7%, co w porównaniu z rokiem 2003 daje spadek o 7,5%. Udział 
w dochodach środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012 roku stanowił 4,9%, co w porównaniu 
z 2006 rokiem (brak danych z wcześniejszych lat) daje wzrost o 3,7%. W latach 2003-2012 odnotowuje się 
dwukrotny wzrost dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu (o 412 zł).

Wykres 15. Budżet powiatu brodnickiego w zakresie wydatków w latach 2003-2013.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Wydatki powiatu brodnickiego prezentują się następująco. W 2012 roku na największy udział w wydatkach 
bieżących poniesiono na oświatę i wychowanie 36,7%, następnie na pomoc społeczną 14,1%, trzecie miejsce 
zajęły wydatki na transport i łączność stanowiące 11,4% wydatków ogółem.  Podobnie kształtował się udział 
poszczególnych działów w wydatkach ogółem w 2003 roku. Na oświatę i wychowanie poniesiono 43,6% 
wydatków ogółem, następnie 13,2% stanowiły wydatki na opiekę społeczną, trzecie
w kolejności 9,4% wydatki na transport i łączność. Jednym z istotniejszych wskaźników obrazujących poziom 
wydatków jest ich kwota przypadająca na 1 mieszkańca – 823 zł. w 2012 roku, o 420 zł. więcej niż w 2003 r. 
Analiza dochodów i wydatków budżetu powiatu brodnickiego na przestrzeni lat 2003-2012 pozwala stwierdzić:

- ponad dwukrotny wzrost dochodów ogółem (o 33,3 mln zł),

- prawie czterokrotny wzrost dochodów własnych (o 12,8 mln zł),

- ponad dwukrotny wzrost wydatków ogółem (o 33,9 mln zł),

- prawie sześciokrotny wzrost wydatków na inwestycje (o 7,6 mln zł).

Analiza zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w okresie 2003-2012 wskazuje na stabilną 
politykę rozwojową powiatu. Potwierdzeniem tego jest zarówno wzrost udziału dochodów własnych powiatu, 
co stanowi o stopniu jego samowystarczalności, jak i wskaźniki wydatków inwestycyjnych, które 
w 2012 roku stanowiły 14,3% wydatków ogółem.
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1.14 FUNDUSZE UNIJNE

Od początku lat dziewięćdziesiątych polskie samorządy stały się beneficjentami pomocy, jaką przekazuje 
Polsce Komisja Europejska w ramach różnego rodzaju programów wsparcia. Po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej pojawiła się nowa perspektywa pozyskania znacznie wyższych kwot, dostępnych dzięki 
programom finansowanym z funduszy strukturalnych. Jak powszechnie wiadomo, proces absorpcji środków 
unijnych napotyka na wiele przeszkód, wynikających z przyczyn zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, 
co wpływa na fakt, że poziom wykorzystania tych środków przez powiaty jest zróżnicowany.

Z informacji podawanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wynika, że na teren powiatu 
brodnickiego w latach 2007-2013, do samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców wpłynęła 
łączna kwota dofinansowania w wysokości 149 042 580 zł., przeznaczona na realizację 265 projektów. 
W przeliczeniu na jedną osobę wychodzi 1 975 zł.

Powiat brodnicki wykorzystuje swoją szansę i w miarę możliwości skutecznie zabiega o środki z funduszy 
unijnych.  Konkretne korzyści uczestnictwa powiatu w Unii Europejskiej dostrzec można w takich obszarach 
jak:

Tabela 24. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 PROJEKT
 WARTOŚĆ 
PROJEKTU

w tys. zł.

 KWOTA DOFINANSOWANIA 
UE w tys. zł.

 „Wygrajmy przyszłość”
EDUKACJA

 61 628  52 384

 „Nowoczesne nauczanie – nowoczesny pracownik”
EDUKACJA

 1 066 745  906 733

 „Centrum sukcesu zawodowego”
EDUKACJA

 907 421  655 611

 „Profesjonalna kadra”
RYNEK PRACY

 158 616  134 823

 „Przez aktywność osiągniesz sukces”
POMOC SPOŁECZNA

 1 320 740  1 121 425

 „Aktywacja osób niepełnosprawnych w powiecie 
brodnickim”

POMOC SPOŁECZNA

 289 798  246 328

 „Profesjonalny urząd”
RYNEK PRACY

 130 700  111 095

 „Efektywne doradztwo i zawodowe pośrednictwo pracy 
szansa dla bezrobotnych”

RYNEK PRACY

 165 163  140 389

 „Bądź aktywny na rynku pracy”
RYNEK PRACY

 9 353 184  7 950 206

 „Profesjonalna kadra szansa dla bezrobotnych”
RYNEK PRACY

 153 816  130 743

 „Wykształcenie droga do sukcesu”
EDUKACJA

 1 399 971  1 189 976

 RAZEM  15 007 782  12 639 713

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Tabela 25. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 PROJEKT

 WARTOŚĆ 
PROJEKT

U
w tys. zł.

 KWOTA 
DOFINANSOW
ANIA UE w tys. 

zł.
 „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1837 C  1 344 876  672 219
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INFRASTRUKTURA
 „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1825 C

INFRASTRUKTURA
 1 946 841  973 420

 „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1825 C
INFRASTRUKTURA

 1 833 556  941 778

 „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła poprzez 
termomodernizację budynków dydaktycznych i warsztatowych Regionalnego Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
INFRASTRUKTURA

 6 279 071  4 005 018

 RAZEM  11 404 344  6 592 435

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Tabela 26. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 PROJEKT
 WARTOŚĆ 
PROJEKTU

w tys. zł.

 KWOTA 
DOFINANSOWANIA UE 

w tys. zł.
 „Przygotowanie oraz publikacja mapy turystycznej pojezierza 

brodnickiego”
 9 712  7 400

 „Przygotowanie oraz publikacja albumu promocyjno-
informacyjnego o powiecie i pojezierzu brodnickim”

 34 650  16 500

 „Organizacja i przeprowadzenie dożynek powiatowo-gminnych”  25 692  13 011
 RAZEM  70 054  36 911

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Na bazie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wartość projektów zrealizowana przez sam powiat 
brodnicki w latach 2007-2013 wynosi 26 482 180 zł, w tym wartość dofinansowania unijnego zamyka się 
w kwocie 19 269 059 zł.

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej 81,5 mld euro. Pieniądze te przekazywane 
są za pośrednictwem programów operacyjnych. Tylko dzięki dwóm z nich: Programowi Operacyjnemu Kapitał 
Ludzki oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nasz region 
zostanie zasilony prawie 1,4 mld euro. Środki unijne trafiają nie tylko do samorządów. Równie skutecznie 
ubiegają się o nie i wykorzystują je organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Wiele przykładów na to 
odnajdujemy na mapie dotacji unijnych powiatu brodnickiego.

Pozarządowi beneficjenci zrealizowali projekty o łącznej wartości około 50 mln zł, w których 
dofinansowanie unijne wyniosło ponad 25 mln zł. Wskazane kwoty są rzecz jasna mniejsze niż te, którymi 
mogą pochwalić się samorządy, jednak odzwierciedlają istotę pomocy unijnej, która trafia do aktywnych 
i kreatywnych organizacji, instytucji pozarządowych oraz przedsiębiorców, i która jest umiejętnie 
wykorzystywana. Środki unijne trafiające do przedsiębiorstw stają się swego rodzaju szansą na nowe miejsca 
pracy oraz przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości. Inne spodziewane korzyści to wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności oraz większe wpływy z podatków do budżetu centralnego i budżetów 
lokalnych. W efekcie, wpływa to korzystnie na wzrost gospodarczy.
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1.15 WNIOSKI – REKOMENDACJE

W nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jako ważne dla mieszkańców powiatu 
brodnickiego wymienia się: kontynuację budowy sieci gazowej, poprawę bezpieczeństwa (między innymi 
budowa ścieżek pieszo-rowerowych), szkolnictwo (rozwój bazy dla szkolenia praktycznego), rozbudowanie 
sieci teleinformatycznej, gospodarka (rozwijanie sektora przetwórczego w gospodarce rolno-spożywczej).

1. Prezentowana diagnoza stanu Powiatu Brodnickiego stanowi podstawowy materiał wyjściowy dla członków 
zespołu opracowującego strategię rozwoju powiatu.

2. Powiat Brodnicki to obszar o zróżnicowanym użytkowaniu powierzchni ziemi, z przewagą terenów 
użytkowanych rolniczo, lecz z licznymi formami prawnej ochrony przyrody i krajobrazu.

3. Powiat Brodnicki charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym: przy tranzytowej 
drodze krajowej nr 15 oraz przy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej.

4. Bogate zasoby wód powierzchniowych powiatu: rzek i jezior stanowią bazę rozwoju różnorodnych form 
turystyki i rekreacji.

5. Zasoby gazu z łupków stanowią potencjalny nowy zasób rozwoju gospodarczego powiatu.

6. Dwa parki krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski oraz obszary chronionego krajobrazu 
predysponują obszar powiatu do dalszego rozwoju turystyki kwalifikowanej i pobytowej.

7. Obszary Natura 2000, w tym „Bagienna Dolina Drwęcy”, a także liczne rezerwaty przyrody stanowią bazę 
dla turystyki kwalifikowanej, badań naukowych i edukacji ekologicznej.

8. Rzeka Drwęca stanowi bardzo atrakcyjny szlak kajakowy oraz rezerwat przyrody środowiska wodnego i ryb.

9. Cały powiat znajduje się w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski” o rozwoju z preferencją dla 
zachowania nieskażonego środowiska.

10. Bogate zasoby leśne powiatu mają znaczenie gospodarcze, ekologiczne i rekreacyjne.

11. Na obszarze powiatu znajdują się liczne różnorodne obiekty zabytkowe (architektury sakralnej, obronnej, 
techniki) oraz grodziska, wpisane do rejestru wojewódzkiego.

12. Siedziba i główny ośrodek powiatu - miasto Brodnica z unikalnym trójkątnym rynkiem, wieżą zamkową, 
kościołami i murami miejskim, stanowi centrum ruchu turystycznego powiatu.

13. Obszarem o największej aktywności gospodarczej jest miasto Brodnica , które stanowi dla powiatu 
zarówno duży rynek pracy jak i zbytu. Gminy należące do powiatu brodnickiego niewątpliwie są pod silnym 
wpływem  Brodnicy. Generalnie jest to układ dla gmin korzystny.

14. Brak dróg szybkiego ruchu na terenie powiatu brodnickiego powoduje spadek atrakcyjności powiatu 
w skali kraju (zwłaszcza w aspekcie gospodarczym), ale również rzutuje na wzrost kosztów transportu drogowego.

15. Na terenie powiatu brodnickiego GUS prognozuje tendencję spadkową liczby ludności, a także stopniowy 
wzrost udziału liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

16. Niepokojącym jest fakt sukcesywnego zmniejszania się w latach 2003-2012 liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Malejąca grupa osób 
w wieku przedprodukcyjnym będzie musiała w przyszłości ponosić duże obciążenia dla utrzymania zwiększającej 
się znacznie liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

17. Sieć szkół ponadgimnazjalnych jest dopasowana do warunków geograficznych i warunków 
demograficznych powiatu.

18. Szkoły powiatu służą nie tylko absolwentom gimnazjów z terenu powiatu lecz także uczniom 
zamieszkałym w ościennych powiatach.

19. Średnie efekty nauczania mierzone wynikami egzaminów zewnętrznych na przestrzeni ostatnich 5 lat  są na 
ogół  wyższe do średnich efektów w szkołach województwa i kraju. W szczególności korzystny jest wskaźnik 
Edukacyjnej Wartości Dodanej.

20. Wyniki egzaminów zewnętrznych nie są jedynymi wskaźnikami edukacji prowadzonej w szkołach.  
Ewaluacja wewnętrzna wskazała na wysoki poziom efektów kształcenia w dwóch szkołach.
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21. Szkoły gminy dysponują wysoko wykształconą, innowacyjną, doskonalącą się ustawicznie  kadrą 
nauczycielską stanowiącą potencjał, na którym można opierać podnoszenie jakości kształcenia i wychowania.

22. Warto  przeanalizować wybory szkół uczniów po gimnazjum i ocenić trafność tych wyborów a w razie 
potrzeby wzmocnić działania doradcze dla uczniów gimnazjów, w tym we współpracy z lokalnym środowiskiem 
(lokalnym rynkiem pracy).

23. Warto wprowadzić dodatkowe wskaźniki efektywności edukacji, np. stosunek uczniów zdających egzaminy 
zewnętrzne do uczniów, którzy rozpoczynali naukę 3 lub 4 laty wcześniej lub  koszt kształcenia związany ze  
zdobyciem jednego świadectwa maturalnego lub dyplomu zawodowego.

24. Warto przygotować plan działań służących podniesieniu jakości kształcenia w oparciu o istniejące 
w powiecie  potencjały – istnieje pole do doskonalenia procesu kształcenia i wychowania w szkołach powiatu.

25. Warto w szkołach przygotować programy (strategie) rozwoju zgodne z nową strategią rozwoju powiatu 
i strategią rozwoju edukacji w powiecie.

26. Warto zwiększać część kształcenia zawodowego na rzeczywistych stanowiskach pracy.

27. Warto sprawdzić efektywność wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne działające na terenie 
powiatu.

28. Warto rozważyć powołanie powiatowej  placówki doskonalenia nauczycieli.

29. Podmioty sektora prywatnego decydują o obrazie gospodarki powiatu brodnickiego.

30. Najbardziej zagrożoną wykluczeniem cyfrowym grupą są mieszkańcy terenów wiejskich. Powodem tej 
sytuacji jest także niższe wykształcenie tej grupy ludności, co powoduje, że wykazują mniejszą motywację do 
korzystania z internetu.

Analiza zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w okresie 2003-2012 wskazuje na stabilną politykę 
rozwojową powiatu. Potwierdzeniem tego jest zarówno wzrost udziału dochodów własnych powiatu, co stanowi 
o stopniu jego samowystarczalności, jak i rosnące wskaźniki wydatków inwestycyjnych.

2.  PODSTAWOWE INFORMACJE O METODZIE AKTYWNEGO PLANOWANIA STRATEGII

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest Metoda 
Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). W języku niemieckim określana jako Ziel Orientiere Projekt – 
Plannung (ZOPP), natomiast w języku angielskim Goal Oriented Project Planning (GOPP). Istotą MAPS jest 
założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są 
nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach 
i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, 
jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej 
instytucji lub regionu odgrywają lokalni/regionalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na 
podstawie ich:

· reprezentatywności,

· posiadanego doświadczenia,

· wiedzy.

Skład osobowy zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla obszaru, dla którego 
budowana jest strategia rozwoju wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnienie których 
jednak jest niezbędne.

Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu procesowi planowania 
charakter materialny i obrazujący:

· wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco),

· aktualny stan dyskusji,

· udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób -  przedstawicieli 
wiodących grup danego środowiska.

Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega głównie na:
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· kierowaniu dyskusją,

· porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi,

· utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planowania strategicznego odbywa się na drodze konsensusu, tj. 
powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności, uwzględnienie, których stanowi silną 
stronę metody MAPS, musi być zawarty konsensus – na taki a nie inny zapis – przez wszystkich członków 
zespołu planującego. Oznacza to, że osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej 
metody. Przyjęcie zasady konsensusu jest istotne z kilku powodów:

· reprezentanci grup społecznych pracujący nad rozwiązaniem określonego zbioru problemów nie mają 
charakteru elekcyjnego ani proporcjonalnego. Są to reprezentanci, liderzy z różnych sfer życia społeczno-
gospodarczego,porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi,

· podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu nie dzieli grupy na „wygranych” i „przegranych” (jak 
w przypadku głosowania), tym samym zmniejsza się ryzyko zablokowania realizacji decyzji przez osoby lub 
grupy „przegrane”,

· jawność decyzji – wszystkie prace i spotkania są jawne, grupę planowania strategicznego traktuje się jako 
reprezentację szerokiej społeczności. Po zakończeniu każdego etapu planowania strategicznego członkowie 
grupy winni skonsultować w swoim środowisku wypracowany materiał.

Główne zasady MAPS:

· sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami 
zespołu planującego - udziela także wskazówek, co do warunków odbywania się warsztatów, a także 
zagospodarowania przestrzeni, w której one się odbywają,

· podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie metodą „burzy mózgów”, które pozwala na uzyskanie 
efektu synergii, wynikającego ze sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków 
grupy planującej,

· wizualizacja działań nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny,

· podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku 
przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowanego dla odpowiednio zestawionej grupy planującej, 
kierowanej przez moderatora,

· wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu w najwyższym stopniu 
doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów planowania 
strategicznego.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:

· analiza problemów,

· analiza celów,

· przegląd planowania strategii (mierniki),

· harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT, tj. oceną mocnych

i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

3.  STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU

Czas realizacji strategii

Strategia rozwoju powiatu brodnickiego opracowana została na lata 2014-2022.

Cel strategiczny

Cel strategiczny powiatu brodnickiego został określony przez grupę planowania strategicznego jako:
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Jest to cel główny strategii rozwoju, dla którego realizacji będą dążyć wszystkie zaangażowane podmioty.

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:

· wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu,

· dobry stan infrastruktury technicznej,

· powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych,

· bezpieczny powiat,

· partnerska i spójna współpraca samorządów, NGO i innych instytucji.

4.  ANALIZA SWOT

Grupa I

Strona 74



Grupa II
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5.  ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów polega na:

· określeniu problemów występujących na danym terenie, istniejących „tu i teraz”, spełniających następujące 
kryteria: negatywności, istotności i prawdziwości - zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych,

· ustaleniu problemu kluczowego,

· uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo -skutkowych w postaci 
tzw. „drzewa problemów”.

Problem kluczowy nie musi stać się później, automatycznie celem strategii oraz nie może zawierać w sobie 
sposobu rozwiązania.

„Drzewo problemów” nie stanowi hierarchii problemów, co oznacza, że problemy znajdujące na niższych 
poziomach nie są mniej ważne.

Struktura „drzewa problemów”

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym jest:

Grupa ekspertów lokalnych określiła następujące problemy występujące na obszarze powiatu brodnickiego:

· niewystarczająca oferta ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu,

· słaba infrastruktura szpitala,

· słaby dostęp do specjalistów w zakresie ochrony zdrowia,

· słaba infrastruktura techniczna,

· zły stan techniczny dróg,

· brak ścieżek pieszo-rowerowych,

· słaba współpraca pomiędzy samorządami w powiecie oraz z NGO,

· słabe planowanie przestrzenne,

· słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki i rekreacji,
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· niewykorzystanie potencjału wsi,

· słabe perspektywy dla ludzi młodych,

· niska innowacyjność,

· brak spójnego systemu wsparcia rodziny i dziecka,

· starzejące się społeczeństwo.

Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi przedstawia tablica 1.
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6.  ANALIZA CELÓW

Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków do ich realizacji, 
a następnie wyboru celu strategicznego.

Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami, nadając im strukturę 
w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje również uzupełnienie o inne cele.

Przy określaniu celów należy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.

„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez grupę planowania 
strategicznego w harmonogramie działań jako, tzw. „ścieżka dojścia realizacji celu”.

Grupa planowania strategicznego jako cel strategiczny określiła:

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:

· dobry stan infrastruktury technicznej,

· dobra komunikacja i współpraca jednostek na terenie gminy,

· racjonalna sieć szkół i przedszkoli,

· wypromowana gmina,

· aktywna społeczność.

Strukturę „drzewa celów” przedstawia tablica 2.
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Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2014-2022
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7.  PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)

Przegląd planowania strategii polega na:

Ø opracowaniu streszczenia strategii,

Ø określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów,

Ø ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników,

Ø analizie ryzyka związanego z założeniami przyjętymi w strategii.

Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych celów. Tak więc 
każdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność miernika osiąga się poprzez 
wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:

Ø Ilości  Ile? lub Jak wiele?

Ø Jakości  Jak dobrze?

Ø Czasu  Do kiedy?

Ø Miejsca  Gdzie?

Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu stanowiąc podstawę do jego monitoringu.

Przegląd planowania strategii (mierniki)

Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)
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8.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera w sobie cele 
cząstkowe (operacyjne), rezultaty oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną wymienione cele. 
Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań służących do realizacji celu i zawiera:

Ø zwięzły opis danego zadania,

Ø horyzont czasowy trwania danego zadania,

Ø określenie źródeł finansowania zadania,

Ø określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Harmonogram działań

Pełen zakres harmonogramu działań przedstawia tablica 4.
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Tablica 4. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2014 – 2022.

__________________
1 Przez Środki pomocowe należy rozumieć: fundusze Unii Europejskiej, fundusze Banku Światowego, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Norweski Mechanizm Finansowy, otwarte konkursy ofert i inne. Wiele działań będzie realizowanych  przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej,  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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9.  UCZESTNICY WARSZTATÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Lp. Nazwisko i imię Miejsce pracy

 1.  Bober Barbara  Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim-Dyrektor
 2.  Boiński Piotr  Starostwo Powiatowe w Brodnicy- Starosta
 3.  Czachowski Roman  Urząd Gminy w Osieku-Astystent Wójta

 4.  Czajkowski Stanisław  Starostwo Powiatowe w Brodnicy-Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu

 5.  Domadalska Wanda  Radna Gminy Górzno-Rolnik
 6.  Gębski Mirosław  Moderator

 7.  Gęsicki Waldemar  Radny Powiatu Brodnickiego,Brodnicki Dom Kultury - Dyrektor

 8.  Głowacki Czesław  Zarząd Dróg Powiatowych-Dyrektor
 9.  Gniadkowski Jacek  Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy-Dyrektor
 10.  Górski Janusz  Radny Gminy Brodnica

 11.  Gutowska-Gondzik 
Barbara  Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy-Asystent ds. nieletnich

 12.  Gutowski Dariusz  Radny Gminy Brodnica

 13.  Hiszpański Jarosław  Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Brodnicy-Dyrektor

 14.  Ignalewska Justyna  Dom Dziecka w Brodnicy-Dyrektor
 15.  Jaworska Anna  Brodnickie Centrum Caritas-Zastępca Dyrektora

 16.  Kamiński Benedykt  Gmina Bartniczka -Sekretarz

 17.  Kapusta Henryk  Nadleśnictwo Brodnica-Nadleśniczy
 18.  Karbowski Mirosław  Samorządowy Zakład Budżetowy w Brzoziu-Kierownik
 19.  Kędzia Zdzisław  Radny Powiatu Brodnickiego
 20.  Klimowska Justyna  Gmina Brodnica-Sekretarz
 21.  Koj Radosław  Starostwo Powiatowe w Brodnicy-Naczelnik Wydziału

 22.  Kowalkowska 
Agnieszka  Radna Gminy Brodnica

 23.  Kowalski Leonard  Lokalna Grupa Działania
Komisja  Rewizyjna - przewodniczący

 24.  Krasucki Michał  Urząd Gminy w Bobrowie-Sekretarz

 25.  Kubicz Paweł  Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ-
Kierownik biura

 26.  Kupczyk Anna  Radna Powiatu Brodnickiego,
Urząd Miejski w Brodnicy – kierownik biura oświaty

 27.  Lewandowska Izabella  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy-Dyrektor
 28.  Lewandowski Mariusz  Powiatowa Policja w Brodnicy-Komendant
 29.  Lewicki Adam  Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy-Dyrektor
 30.  Łukaszewski Marek  ELTRONIK „MEDIA” Sp. z o.o. – Sp.k.-Prezes Zarządu
 31.  Łupina Wiesław  I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy-Dyrektor
 32.  Malinowski Dariusz  Radny

 33.  Michałowski Jerzy  Radny Gminy Osiek,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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 34.  Marchlewski Ambroży  Radny Powiatu Brodnickiego
 35.  Polakiewicz Wojciech  Starostwo Powiatowe w Brodnicy
 36.  Pytlasiński Roman  Radny Powiatu Brodnickiego
 37.  Radacz Jarosław  Urząd Miejski w Brodnicy-Burmistrz
 38.  Rakowski Wojciech  Urząd Gminy w Zbicznie-Wójt
 39.  Ratkowski Tadeusz  Urząd Gminy w Świedziebni
 40.  Rosiński Zenon  Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”

 41.  Rutkowski Piotr  Powiatowa Straż Pożarna w Brodnicy-
Zastępca Komendanta Powiatowego

 42.  Siecińska Halina  Urząd Gminy w Brzoziu-Sekretarz
 43.  Słabkowski Tomasz  Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy-Dyrektor
 44.  Slomińska Anna  Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy-Dyrektor

 45.  Słowiński Kazimierz  Sołtys wsi Kominy,
Gmina Brodnica

 46.  Stanny Paweł  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy-Dyrektor
 47.  Stańko Robert  Gmina Górzno-Burmistrz
 48.  Sulecki Jan  Radny Gminy Osiek
 49.  Tomella Jędrzej  Starostwo Powiatowe w Brodnicy-Wicestarosta
 50.  Troczyńska Barbara  Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy-Kierownik
 51.  Tyburski Jacek  Radny Powiatu Brodnickiego
 52.  Tyburski Krzysztof  Urząd Gminy w Świedziebni
 53.  Witkowski Jerzy  Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy-Dyrektor
 54.  Wysocki Tomasz  Radny
 55.  Zdunkowski Henryk  Radny Powiatu Brodnickiego
 56.  Zgliński Franciszek  Radny Powiatu Brodnickiego
 57.  Zgliński Jan  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ZORZA” w Grążawach
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10.  LISTA PROPOZYCJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI 
W RAMACH  ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Lista propozycji działań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych na lata 2014 – 2020.

I. Powiat Brodnicki

1. Oś priorytetowa 4, działanie 4.3 – Efektywność energetyczna:

· termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie, tj. szpitala w Brodnicy i Zespołu Szkół 
Specjalnych w Brodnicy,

· modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie (instalacja odnawialnych źródeł 
energii – kolektory słoneczne),

2. Oś priorytetowa 4, działanie 4.5 – Transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej:

· utworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych w powiecie brodnickim alternatywną drogą komunikacji do 
pracy, szkoły, itp.

· przywrócenie ruchu pasażerskiego kolejowego na trasie Brodnica – Działdowo i Brodnica – Rypin,

3. Oś priorytetowa 9, działanie 9.2 – Rewitalizacja:

· rewitalizacja linii kolejowej Brodnica – Iława Nr 208, 251,

4. Oś priorytetowa 9, działanie 9.4 – Aktywizacja społeczno-zawodowa:

· realizacja programów na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych z uwzględnieniem 
w szczególności osób do 30 roku życia,

· współpraca Urzędu Pracy z innymi podmiotami w zakresie przywrócenia na rynek pracy bezrobotnych 
wykluczonych społecznie,

· modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Brodnicy celem realizacji szkoleń przekwalifikujących dla osób odchodzących z rolnictwa,

5. Oś priorytetowa 9, działanie 9.8 – Ekonomia społeczna:

· modernizacja Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zawodowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy celem realizacji wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6. Oś priorytetowa 10, działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna:

· modernizacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy,

· doposażenie bazy dydaktycznej szkół w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych celem 
realizacji programów rozwojowych dotyczących nauk matematyczno – przyrodniczych,

7. Oś priorytetowa 10, działanie 10.4 – Infrastruktura przedszkolna i szkolnictwo zawodowe:

· budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy i modernizacja kompleksów 
sportowych przy Szkole Zawodowej w Brodnicy,

· wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne klaso – pracowni kształcenia zawodowego w szkołach 
zawodowych.
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II. Gmina Miasto Brodnica

1. Oś priorytetowa 4, działanie 4.3 – Efektywność energetyczna:

· wymiana oświetlenia w miejskich jednostkach organizacyjnych na LED-owe,

· termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3,

· termomodernizacja budynków komunalnych w zarządzie Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego,

2. Oś priorytetowa 4, działanie 4.5 – Transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej:

· ścieżka rowerowa łącząca Zakole Drwęcy z Parkiem Jana Pawła II,

· budowa systemu zarządzania parkingami,

· ścieżka pieszo – rowerowa wokół Niskiego Brodna (projekt partnerski Gmina Miasta Brodnica, Gmina 
Brodnica, Gmina Bobrowo, Gmina Zbiczno),

· kampania promocyjna korzystania z transportu publicznego, ekologicznego oraz oszczędności energii,

· parking „parkuj i jedź”, wypożyczalnia rowerów w Brodnicy,

3. Oś priorytetowa 6, działanie 6.1 – Gospodarka odpadami:

· budowa stacji przeładunkowej w Brodnicy,

· budowa instalacji przetwarzania odpadów na paliwa formowalne,

4. Oś priorytetowa 6, działanie 6.2 – Gospodarka wodno - ściekowa:

· budowa systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Grunwald BIS,

· budowa II ciągu oczyszczalni ścieków,

5. Oś priorytetowa 6, działanie 6.3 – Kultura:

· utworzenie Centrum Edukacji Historyczno – Kulturowej w zrewitalizowanym zespole zamkowo – 
pałacowym w Brodnicy,

· kajakiem po jeziorach i rzece na Pojezierzu Brodnickim (projekt partnerski),

· tramwajem wodnym po rzece Drwęcy,

6. Oś priorytetowa 8, działanie 8.8 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego:

· budowa oraz utworzenie żłobka w Brodnicy,

· utworzenie w Brodnicy dziennego miejsca pobytu dla osób wymagających opieki,

7. Oś priorytetowa 9, działanie 9.2 – Rewitalizacja:

· rewitalizacja Stadionu Miejskiego wraz z Zespołem Szkolno –Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy,

· rewitalizacja zespołów parkowych w Brodnicy,

8. Oś priorytetowa 9, działanie 9.4 – Aktywizacja społeczno-zawodowa:

· utworzenie świetlicy środowiskowej w ramach Brodnickiego Centrum Wolontariatu,

· utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Brodnicy,

9. Oś priorytetowa 9, działanie 9.8 – Ekonomia społeczna:

· pomoc osobom prawnym i fizycznym w tworzeniu spółdzielni socjalnych,

10. Oś priorytetowa 10, działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna:

· tworzenie programów rozwojowych szkół i placówek kształcenia ogólnego w Brodnicy,

· doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych w Brodnicy,

11. Oś priorytetowa 10, działanie 10.4 – Infrastruktura przedszkolna i szkolnictwo zawodowe:
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· place zabaw w przedszkolach w Brodnicy,

· adaptacja pomieszczeń do nowych zadań w przedszkolach Brodnicy.
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III. Gmina Brodnica

1. Oś priorytetowa 4, działanie 4.3 – Efektywność energetyczna:

· modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Brodnica (urzędu, szkół, świetlic) 
oraz budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne (wyposażenie obiektów 
w odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne),

2. Oś priorytetowa 4, działanie 4.5 – Transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej:

· budowa nowego oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne 
w Gminie Brodnica,

· budowa ścieżek rowerowych przy drogach,

3. Oś priorytetowa 6, działanie 6.1 – Gospodarka odpadami:

· budowa i wyposażenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Brodnica w celu poprawy 
gospodarki odpadami innymi niż komunalne przez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie 
ponownego użycia, wdrożenie technologii odzysku, w tym recyklingu i ostatecznego unieszkodliwiania 
odpadów,

· usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Brodnica

4. Oś priorytetowa 6, działanie 6.2 – Gospodarka wodno - ściekowa:

· poprawa gospodarki odpadami ściekowymi poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Brodnica,

· kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków – budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Brodnica,

· budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania 
wody),

· zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody,

5. Oś priorytetowa 9, działanie 9.4 – Aktywizacja społeczno-zawodowa:

· gminny program aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
wykluczonych społecznie,

· gminny program wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych 
społecznie w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa tych osób w programie,

6. Oś priorytetowa 10, działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna:

· poprawa jakości edukacji w Gminie poprzez prowadzenie programów skierowanych do uczniów oraz 
poprzez wsparcie dla nauczycieli,

· podniesienie jakości i warunków kształcenia w szkołach gminnych poprzez rozbudowę i adaptację 
pomieszczeń na cele szkolne.

·
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IV. Gmina Bartniczka

· rozwijanie i ulepszanie połączeń transportowych relacji gminy - powiat oraz powiat - Toruń, Bydgoszcz, 
Włocławek i Olsztyn,

· przywrócenie i rozwój transportu kolejowego,

· zwiększenie liczby usług świadczonych przez służbę zdrowia,

· rozwój przemysłu poprzez: przeznaczanie terenów pod działalność produkcyjną w drodze miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, uzbrajanie terenu i ulgi podatkowe,

· wspieranie i rozwój turystyki opartej na gospodarstwach agroturystycznych,

· podejmowanie działań i realizacja inwestycji służących ochronie środowiska, m.in. poprzez rozbudowę, 
remont i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, a także budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

· rozwój społeczny nakierowany na ludność zamieszkałą na obszarach wiejskich,

· rozwój sieci gazowej.
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V. Gmina Bobrowo

1. Oś priorytetowa 6, działanie 6.2 – Gospodarka wodno - ściekowa:

· uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bobrowo,

· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

2. Oś priorytetowa 4, działanie 4.3 – Efektywność energetyczna oraz d ziałanie 4.5 – Transport publiczny 
i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnych:

· termomodernizacja oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
(świetlice wiejskie, remizy OSP, szkoły),

· budowa indywidualnych kolektorów słonecznych,

· budowa ścieżek rowerowych (Szabda – Wichulec przy drodze wojewódzkiej nr 543),

· lampy hybrydowe do oświetlenia otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Bobrowo,

3. Oś priorytetowa 6, działanie 6.3 – Kultura:

· remonty i renowacje zabytków wpisanych w rejestrze i ewidencji zabytków,

4. Oś priorytetowa 6, działanie 6.4 – Turystyka:

· budowa infrastruktury turystycznej (pomosty, miejsca widokowe, plaże, kąpieliska),

· utworzenie szlaków turystycznych, budowa ścieżek dydaktycznych,

· budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych (przy Szkole Podstawowej w Kruszynach i Drużynach),

· budowa i remont boisk sportowych (wiejskich oraz przyszkolnych),

5. Oś priorytetowa 9, działanie 9.4 – Aktywizacja społeczno-zawodowa:

· zwiększenie potencjału społecznego oraz aktywności zawodowej osób i grup wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,

6. Oś priorytetowa 10, działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna:

· doposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w tablice interaktywne,

· zwiększenie godzin dostępności oddziałów szkolno – przedszkolnych,

· dodatkowe zajęcia kierunkowe dla uczniów szkół gimnazjalnych.

VI. Gmina Świedziebnia

1. Oś priorytetowa 6, działanie 6.2 – Gospodarka wodno - ściekowa:

· budowa oczyszczalni ścieków w Świedziebni,

· budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Strona 103



VII. Gmina Zbiczno

· rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – ścieżki rowerowe, rozwój bazy, itp.,

· inwestycje wodociągowe,

· modernizacja dróg.
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VIII. Gmina Osiek

1. Oś priorytetowa 4:

· kompleksowa termomodernizacja budynków infrastruktury publicznej i jednostek samorządowych ze 
zmianą źródeł pozyskania ciepła (np. przejście na ogrzewanie gazowe),

· rozbudowa sieci ciepłowniczej (wspólna sieć np. Gmina Miasto Brodnica, część gminy Brodnica) oraz 
zmiana źródeł pozyskania ciepła,

· pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach samorządowych oraz ich jednostek,

· zintegrowany transport publiczny (m.in. budowa zintegrowanych przystanków przesiadkowych),

2. Oś priorytetowa 6:

· budowa spalarni odpadów,

· budowa infrastruktury (instalacji) do zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych,

· budowa nowej i modernizacja starej infrastruktury związanej ze zbieraniem i oczyszczaniem ścieków 
komunalnych,

· rekultywacja terenów po wygaszonych wysypiskach (składowiskach) śmieci oraz likwidacja „dzikich 
wysypisk”,

· program usuwania i unieszkodliwiania azbestu,

· zagospodarowanie przestrzeni wokół rzek i jezior, jako bezpiecznych i wielofunkcyjnych przestrzeni 
publicznych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ochronę środowiska przyrodniczego,

3. Oś priorytetowa 8:

· tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i seniorami w celu umożliwienia podjęcia pracy 
osobom zobowiązanym do opieki,

4. Oś priorytetowa 9:

· rozwój sektora ekonomii społecznej w oparciu o już istniejącą bazę np. Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Zakład Aktywności Zawodowej,

· stworzenie ośrodków doradztwa na bazie już istniejących organizacji,

· pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych,

5. Oś priorytetowa 10:

· stworzenie i wypracowanie warunków do podwyższenia jakości i poziomu nauczania w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych,

· dostosowanie szkolnictwa zawodowego do oczekiwań i zapotrzebowania rynku pracy,

6. Oś priorytetowa 11:

· budowa, przebudowa i doposażenie przedszkoli na terenie gmin powiatu brodnickiego,

· modernizacja i rozbudowa szpitala w Brodnicy.
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