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Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 

w I półroczu 2014 r. 

Zawód 
Wskaźnik intensywności 

nadwyżki/deficytu 
zawodów 

Klasyfikacja 
zawodów 

pomoc kuchenna  19,0000 

Zawody 
deficytowe 

kierowca operator wózków  

jezdniowych  
14,0000 

barman 13,0000 

opiekun osoby starszej  12,0000 

robotnik gospodarczy  11,7273 

operator wtryskarki  11,2500 

brukarz  10,0000 

technik prac biurowych  9,0000 

księgowy  9,0000 

mechanik samochodów osobowych  5,5000 

ślusarz 0,4167 

Zawody 
nadwyżkowe 

rolnik 0,3030 

kasjer handlowy 0,2857 

stolarz 0,2353 

cukiernik 0,1905 

piekarz 0,0938 

mechanik pojazdów samochodowych 0,0678 

krawiec 0,0667 

technik ekonomista 0,0192 

technik rolnik 0,0000 

nauczyciel języka angielskiego  1 

Zawody 
zrównoważone 

technik drogownictwa 1 

technik ogrodnik 1 

technik technologii żywności  1 

technik fizjoterapii  1 

szef kuchni  1 

asystent usług pocztowych  1 

tynkarz  1 

elektromonter instalacji elektrycznych  1 

operator sprzętu ciężkiego  1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Brodnicy. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 - Oferta terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin ORSG Powiatu Brodnickiego 

Bartniczka 

 Brak  

Bobrowo  

 Tereny znajdują się w miejscowości Czekanowo na działce ewidencyjnej nr 9. Jest to teren określony jako P/U–teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy 
usługowej 

Brodnica g.m. 

 Ustronie część Wschodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej „Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy”, pełniącej rolę 
obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, 
Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o 
powierzchni 8,6498 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo – magazynowo – usługowe. Obecnie gmina wykonuje kompleksowe uzbrojenie terenu z działania 5.6 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014, które zostanie wykonane do czerwca 2015 r. 

 Ustronie część Zachodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej „Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy”, pełniącej rolę 
obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, 
Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o 
powierzchni 10 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo – magazynowo – usługowe 

 Teren ten położony jest przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, peryferyjna cześć miasta, ok.600 m od drogi krajowej nr 15 (Toruń - Olsztyn). Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty 
użytkowane przemysłowo, tereny Lasów Państwowych i tereny zielone osób fizycznych i Gminy Miasta Brodnicy. Nieruchomość porośnięta drzewostanami sosny i brzozy. 
Powierzchnia całkowita: 9,1259 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: produkcja, składy, magazyny oraz usługi. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do 
mediów w odległości 500 m 

 Teren ten położony jest przy ul. Świerkowej (kierunek Olsztyn, w pobliżu toru kolejowego, w kierunku Działdowa), rodzaj użytków Ls, sąsiedztwo zabudowy przemysłowej i 
terenów leśnych miasta. Powierzchnia całkowita: 3,1168 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego:  zabudowa produkcyjno – magazynowo - składowa, 
handlowa o pow. sprzedaży do 2000 m2, usługowa z wyłączeniem usług publicznych. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do mediów 

Brodnica g.w. 

 Gorczenica – tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 560 Brodnica-Sierpc, zaopatrzone w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną: 

 Działka nr 69/6 o powierzchni 0,1954 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "2 U/M" - tereny usług, rzemiosła 
i handlu oraz tereny budownictwa mieszkaniowego 

 Działka nr 69/8 o powierzchni 0,2484 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U" - tereny produkcyjne i 
przemysłowo-składowe oraz tereny usług, rzemiosła i handlu 

 Karbowo  

 Działka nr 465/3 o powierzchni 0,7307 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U/H" - tereny 
przemysłowo-składowe, usług i rzemiosła oraz handlu 

 Kominy -  działki położone przy drodze gminnej Brodnica-Kominy-Gorczenica, łączącej się przez ul. Długą i Rondo Warszawskie z brodnicką trasą przemysłową, zaopatrzone w 
energię elektryczną, wodę, projektowana jest kanalizacja  

 Działki od nr 247/83 do 247/86 o łącznej powierzchni 2,3631 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-S" - 
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teren lokalizacji obiektów składowych i magazynowych 

 Działki od nr 247/89 do 247/91 oraz działka nr 247/100 o łącznej powierzchni 6,8608 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brodnica symbolem "PG-P" - teren lokalizacji obiektów produkcyjnych 

 Działka nr 247/103 o powierzchni 17,4067 - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-U" - teren lokalizacji 
obiektów handlowych i usługowych 

 Działki o powierzchni około 0,15 ha każda- oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "MN-U" - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych 

Brzozie  

 Brak 

Górzno 

 Teren A – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Zaborowo (ok. 2,5 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje – Górzno – 
Świedziebnia – Starorypin, w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 13,7068 ha. Teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej. 
Właścicielem gruntów jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NOWE POLE w Górznie. Przeznaczenie terenu: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami turystyki (6,65 %) 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (46,06 %) 

 zabudowa rekreacji indywidualnej (19,37 %) 

 zabudowa usługowa w zieleni urządzonej (6,01 %) 

 zabudowa usługowa oraz usługi sportu (4,75 %) 

 parkingi (2,47 %) 

 drogi dojazdowe (12,07 %) 

 ciągi piesze (0,56 %) 

 publiczna droga zbiorcza – pas na poszerzenie drogi powiatowej (2,06 %) 

 Teren  B – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Górzno Wybudowanie (ok. 2 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje – Górzno 
– Świedziebnia – Starorypin,  poza granicą Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia: działka nr 1 – 2,1126 ha, działka nr 2 – 2,1745 ha, działka nr 3 – 
1,0500 ha – suma:  5,3371 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – na terenie działek napowietrzne linie energetyczne 15 kV, sieć wodociągową – wodociąg wiejski wzdłuż pasa 
drogowego,  sieć kanalizacji sanitarnej  –  planowana  budowa  w  2011r.  –  wzdłuż pasa drogowego. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno. Przeznaczenie terenu: 

 zabudowa produkcyjno – magazynowo – usługowa 

 Teren C – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym – Miasto Górzno 1, na osiedlu Południe, bezpośrednio przy terenach rekreacyjnych, w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego, powierzchnia  12,7999 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – na terenie działek, sieć wodociągową – na terenie bezpośrednio przylegającym do 
opisywanych działek, sieć kanalizacji sanitarnej – na terenie bezpośrednio przylegającym do opisywanych działek. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno oraz osoby 
fizyczne. Przeznaczenie terenu: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (75,08 %) 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (1,91 %) 

 zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3,02 %) 
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 drogi dojazdowe i lokalne (19,99 %) 

 Teren D – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym – Miasto Górzno 3, między jeziorem Górzno i jeziorem Młyńskie, w pobliżu plaży miejskiej, w granicach Górznieńsko – 
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia  6,4960 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć wodociągową – wzdłuż 
drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć kanalizacji sanitarnej – wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej. Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa w zarządzie trwałym Lasów 
Państwowych. Przeznaczenie terenu: 

 zabudowa usługowa zamieszkania zbiorowego (33,06 %) 

 zabudowa usługowa z obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, a także z budynkami rekreacji indywidualnej (36,45 %) 

 teren zieleni urządzonej (17,67 %) 

 drogi dojazdowe (9,38 %) 

 parkingi (3,44 %) 

 Teren E – strefa modernizacji i integracji obejmuje obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych bądź pełniących istotną rolę 
systemie ekologicznym. Charakteryzują się one różnym stopniem zainwestowania. Działania w tej strefie ukierunkowane być powinny na podniesienie standardów techniczno – 
użytkowych i estetycznych istniejącego zainwestowania w tym zwłaszcza rozwiązania problemów gospodarki ściekami, zwiększenia powierzchni aktywnej przyrodniczo w ramach 
tego zainwestowania z dopuszczeniem ekstensywnych uzupełnień zabudowy. Skala dopuszczonych uzupełnień wynikać będzie ze specjalistycznych opracowań ochrony zlewni 
bezpośredniej jezior: Górzno i Młyńskiego. Lokalizacja nowych obiektów i ich forma wymaga opracowania planistycznego o randze i stopniu szczegółowości miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania ustala  następujące główne kierunki zagospodarowania w strefie I-c: komercyjne formy wypoczynku i rekreacji, 
turystyka z urządzeniami i obiektami związanymi z wypoczynkiem nadwodnym i wędkarstwem oraz urządzonymi miejscami wypoczynku, tereny komunalnych urządzeń i 
obiektów gospodarki ściekowej z wymogiem ustalenia faktycznego zasięgu uciążliwego oddziaływania i zagospodarowania go zgodnie z stosownym projektem zagospodarowania. 
Celem eliminacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, należy dokonywać sukcesywnych modernizacji, technicznych i technologicznych, obiektów i urządzeń. Przeznaczenie 

terenu: 

 Obszar funkcjonalny – ekologiczny  

 Strefa operacyjna polityki przestrzennej – przekształceń i integracji  

 Główne kierunki zagospodarowania – obiektów i urządzeń komunalnych – oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym  

Jabłonowo Pomorskie 

Miasto Jabłonowo Pomorskie 

 Działka nr 170/3 o powierzchni 0,3995 ha, położona przy ul. Przemysłowej – zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej 
lub rzemieślniczej; teren niezabudowany – sąsiedztwo targowiska miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 194/1; 194/2 o łącznej powierzchni 1,0375 ha, położona przy ul. Ogrodowej i Wesołej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności 
usługowej, przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany – sąsiedztwo targowiska miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć 
telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 682/4 o powierzchni 4,6789 ha, położona przy ul. Polnej i Rzemieślniczej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, 
przemysłowej lub rzemieślniczej; teren niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 708/12 o powierzchni 0,4662 ha, położona przy ul. Gen. Sikorskiego - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb przemysłu nieuciążliwego i prowadzenia 
działalności gospodarczej; teren niezabudowany – sąsiedztwo piekarni i mleczarni; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, 
kanalizacja 

 Działka nr 708/18 o powierzchni 1,00 ha, położona przy ul. Polnej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb przemysłu nieuciążliwego i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usług i rzemiosła; teren niezabudowany – sąsiedztwo piekarni, mleczarni i stadionu miejskiego; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć 
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telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 151/52 o powierzchni 0,569 ha, położona przy ul. Kolejowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb usług kultury i gastronomicznych; teren zabudowany – 
zabytkowa wieża ciśnień do remontu i adaptacji; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 175/4 o powierzchni 0,7186 ha, położona przy ul. Przemysłowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej, przemysłowej 
lub rzemieślniczej; teren niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 791/2 o powierzchni 0,4905 ha, położona przy ul. Wrzosowej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, usług i 
rzemiosła; teren niezabudowany – sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, 
wodociąg, kanalizacja 

 Działka nr 443/2 o powierzchni 0,2198 ha, położona przy ul. Kościelnej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności produkcyjno-usługowej; teren zabudowany – 
budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 665 m2 do remontu i adaptacji; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, 
kanalizacja 

 Działka nr 556/16; 556/17; 553 o łącznej powierzchni 0,5482 ha, położona przy ul. Wąskiej - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb mieszkalnictwa wielorodzinnego i 
usług o charakterze centrotwórczym; teren niezabudowany – ścisłe centrum miasta; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, 
kanalizacja 

Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Piecewo: 

 Działka nr 44/9; 82/2; 82/13 o łącznej powierzchni 1,2916 ha, położona w miejscowości Piecewo - zagospodarowanie nieruchomości dla inwestycji celu publicznego; teren 
niezabudowany; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja 

Jabłonowo Zamek: 

 Działka nr 1 o powierzchni 3,13 ha, położona w miejscowości Jabłonowo Zamek - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, 
rzemieślniczej; teren niezabudowany - sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg 

 Działka nr 45/8 o powierzchni 1,8742 ha, położona w miejscowości Jabłonowo Zamek - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, 
rzemieślniczej; teren niezabudowany – sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg; kanalizacja 

Kamień: 

 Działka nr 283 o powierzchni 1,86 ha, położona w miejscowości Kamień - zagospodarowanie nieruchomości dla potrzeb działalności przemysłowej, usługowej, rzemieślniczej; 
teren niezabudowany – sąsiedztwo drogi wojewódzkiej; Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, droga, sieć telekomunikacyjna, wodociąg; kanalizacja 

Świedziebnia  

 Ostrów – tereny usługowe z pomieszczeniami dla rzemiosła produkcyjnego oraz tereny mieszkalno-usługowe 

Osiek 

 Brak 

Zbiczno  

 Zbiczno centrum – tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji  

 Bachotek – tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 
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Załącznik nr 3 - Pomoc społeczna  

Jednostka 
terytorialna 

Instytucjonalne 
formy pomocy 

społecznej 

Formy aktywizacji osób 
wykluczonych społecznie bądź 

zagrożonych wykluczeniem oraz 
działania służące wspieraniu rodzin i 
osób w wypełnianiu ról społecznych 

i opiekuńczych. 

Potrzeby w zakresie aktywizacji 
osób wykluczonych społecznie 

bądź zagrożonych wykluczeniem 
oraz służące wspieraniu rodzin 

Dostęp do usług opiekuńczych 
Potrzeby w zakresie rozwoju 

usług opiekuńczych 

Bartniczka 

Brak  Realizacja od 2008r. przez GOPS 
projektu systemowego pn.: 
„Przeciw wykluczeniu 
społecznemu”, w którym łącznie 
wzięło udział 147 osób 

 Realizacja poradnictwa 
rodzinnego 

 Asystent rodziny - 8 rodzin 

 Kontynuacja realizacji projektu 
systemowego z zakresu 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

 Zwiększenie liczby asystentów 
rodziny 

 GOPS zatrudnia 3 opiekunki 
środowiskowe, które świadczą 
usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania osób tego 
potrzebujących. W latach 2013 
– 2014 opiekunki 
środowiskowe miały pod 
opieką 9 osób 
niepełnosprawnych 

 Osoby wymagające 24 
godzinnej opieki kierowane są 
do domu pomocy społecznej 

 Objecie większej liczby osób 
środowiskowymi usługami 
opiekuńczymi 

Bobrowo 

Brak  Zatrudnienie osób do 
wykonywania prac społeczne 
użytecznych 

 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
umowy z Ośrodkiem Terapii i 
Rozwoju Osobistego w Brodnicy 

 Organizacja szkoleń 
zawodowych dla osób trwale 
korzystających z pomocy 
społecznej 

 Organizacja robót publicznych 
oraz prac społecznie 
użytecznych trwających co 
najmniej 6 miesięcy. Dla grupy 
co najmniej 20 osób 

 Zatrudnienie asystenta rodziny 

 Szkoła dla rodziców, w której 
rodzice nabywaliby 
umiejętności „bycia rodzicem” 

 Szkolenia dla rodzin w zakresie 
gospodarowania budżetem 
domowym, wspólnego 
spędzania czasu i opieki nad 
dziećmi 

 Gmina nie zatrudnia 
opiekunek domowych 

 Zatrudnienie 1-2 opiekunek 
domowych świadczących 
usługi domowe osobom 
wymagającym pomocy, w 
celu uniknięcia kierowania do 
domów pomocy społecznej 
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Brodnica 
g.m. 

 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Brodnicy 

 Warsztat 
Terapii 
Zajęciowej w 
Brodnicy 

 Zakład 
Aktywności 
Zawodowej w 
Brodnicy 

 Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 
w Brodnicy 

 Mieszkania 
chronione 
(16) 

 Realizacja Program aktywizacji 
społeczno – zawodowej osób 
bezrobotnych „Równe szanse” 

 Dostępność specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego  

 Potrzeba realizacji 
programów aktywizujących 
osoby  wykluczone społecznie 
w ramach programów i 
projektów unijnych w nowym 
okresie programowania 

 Podnoszenie kwalifikacji 
oraz kompetencji osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i wykluczonych 

 Organizowanie 
przedsięwzięć integracyjnych 
dla środowiska osób i rodzin 
wykluczonych czy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Rozwój instytucji 
zawodu asystenta rodziny 

 Zmniejszenie liczby 
podopiecznych przypadających 
na jednego pracownika 
socjalnego  celem prowadzenia 
efektywnej pracy socjalnej 

 Rozwój instytucji 
wolontariatu i organizowania 
społeczności lokalnej 

 16 opiekunek, które obejmują 
opieką 82 osoby starsze, 
niepełnosprawne 

 Zwiększenie zatrudnienia w  
zakresie opieki 
środowiskowej nad osobami 
zależnymi 

 Rozważenie możliwości 
utworzenia Domu 
Dziennego Pobytu 

 Zwiększenie liczby miejsc w 
Domach Pomocy Społecznej 
na terenie Powiatu 

Brodnica 
g.w. 

Brak  Realizacja projektu systemowego 
pn.: „Praca źródłem wartości 
poprzez aktywizację zawodową” 

 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
umowy z Gminą Miasta Brodnicy 

 Organizowanie na większa 
skalę prac społecznie 
użytecznych i robót 
publicznych 

 Prowadzenie kursów i szkoleń 
dla osób bez kwalifikacji 
zawodowych 

 Zawieranie kontraktów 
socjalnych, które będą 
motywować do poszukiwania 
pracy 

 Stałe zatrudnienie dla asystenta 

 Środowiskowe usługi 
opiekuńcze 

 Zapewnienie miejsc, 
ośrodków rehabilitacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych 

 Zapewnienie 
środowiskowego (np. 
dziennego) domu pomocy 
społecznej 
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rodziny 

Brzozie Brak 

 Organizacja prac społecznie 
użytecznych,  prac 
interwencyjnych i robót 
publicznych 

 Projekt systemowy POKL -
warsztaty wspierające aktywizację 
zawodową, warsztaty w zakresie 
podniesienia kompetencji 
życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych oraz 
szkolenia i kursy zawodowe 

 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
umowy z Ośrodkiem Terapii i 
Rozwoju Osobistego w Brodnicy 

 Organizacja staży, prac 
interwencyjnych  i robót 
publicznych oraz 
zorganizowanie kursów i 
warsztatów wspierających 
aktywizację zawodową 

 Zapewnienie pomocy 
psychologicznej i prawnej, 
zatrudnienie asystenta rodziny 

 Organizacja imprez 
integracyjnych. 

 GOPS zatrudnia opiekunki 
które świadczą usługi 
opiekuńcze w domu. W 
latach 2013-2014 opiekunki 
miały pod opieką 5 osób. 
Osoby wymagające pomocy 
całodobowej kierowane są do 
Domu Pomocy Społecznej  

 Zwiększenie zatrudnianie 
opiekunek dla świadczenia 
środowiskowych form 
pomocy 

Górzno 

 Spółdzielnia 
socjalna 

 Wykonywanie prac społecznie 
użytecznych, uczestnictwo 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w kursach i 
szkoleniach 

 Realizacja programów 
wspierających prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny  

 Programy edukacyjne i 
szkoleniowe dążące do 
reintegracji rodziny  

 Usługi opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 Potrzeby w zakresie 
wzmacniania 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie 
edukacyjnym i 
terapeutycznym  

Jabłonowo 
Pomorskie 

Brak  Współpraca z PUP, udział osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w 
szkoleniach kursach, zawieranie 
kontraktów, aktywizacja w celu 
podjęcia zatrudnienia i 
uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnej, współpraca z zakładami 
pracy 

 Poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, asystent rodziny 

 Wykonywanie prac społecznie- 
użytecznych 

 Większa współpraca z 
instytucjami na rynku pracy i 
potencjalnymi przedsiębiorcami 
posiadającymi narzędzia w celu 
zaktywizowania osób i grup 
społecznych 

 Zatrudnienie w ramach prac 
społecznie-użytecznych 

 Zatrudnienie asystenta rodziny, 
psychologa, wsparcie 
psychologiczno –terapeutyczne 

 Utworzenie oraz rozwój 
systemu opieki nad dzieckiem , 
w tym placówek wsparcia 
dziennego, oraz praca z rodziną 

 Świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych, 
współpraca i kierowanie do 
Domu Pomocy Społecznej 

 Utworzenie domu dziennego 
pobytu dla osób i rodzin 

 Rozwinięcie usług 
opiekuńczych w ramach 
pomocy sąsiedzkiej 
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przeżywającą trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

 Prowadzenie szkoleń i kursów 
aktywizujących i 
dokształcających 

 Prowadzenie poradnictwa 
rodzinnego 

 Prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego 

 Opieka asystenta rodzinnego 

Osiek 

Brak  W latach 2008-2014 na terenie 
gminy realizowany był projekt 
„Szansa na zatrudnienie” 
współfinansowany ze środków 
EFS. Celem projektu było 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób bezrobotnych 

 Współpraca z PUP w zakresie 
aktywizacji osób bezrobotnych, 
korzystających z pomocy 
społecznej 

 Organizacja prac społecznie 
użytecznych dla osób 
bezrobotnych (prace porządkowe) 

 Pracownicy socjalni GOPS 
zaspokajają potrzeby w zakresie 
wsparcia rodzin i osób w 
wypełnianiu ról społecznych i 
opiekuńczych (porady, kontrakty 
socjalne, współpraca z 
pedagogiem szkolnym, porady 
prawne). 

 W ramach umowy z Ośrodkiem 
Terapii i Rozwoju Osobistego w 
Brodnicy mieszkańcy gminy 
korzystają bezpłatnie z porad, 

 Realizacja projektów 
systemowych z zakresu 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

 Osoby starsze i 
niepełnosprawne mają pełen 
dostęp do usług opiekuńczych 
w domu. Opiekę dzienną 
sprawują przeszkoleni 
pracownicy (4 osoby) 

 Brak 
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rozmów, terapii i warsztatów 

Świedziebnia Brak 

 Realizacja projektu w ramach 
POKL dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
umowy z Gminą Miasta Brodnicy 

 Potrzeba zapewnienia 
poradnictwa rodzinnego 
realizowanego na terenie 
Gminy 

 Zatrudnienie asystenta rodziny   

 Zatrudnienie psychologa - 
wsparcie psychologiczno – 
terapeutyczne 

 Współpraca z instytucjami 
rynku pracy i potencjalnymi 
przedsiębiorcami posiadającymi  
narzędzia w celu 
zaktywizowania osób i grup 
społecznych 

 Prowadzenie działań 
profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych 

 Z dniem 1 maja 2015 r. 
zostanie zatrudniona 
opiekunka środowiskowa 

 Zatrudnienie opiekunek w 
celu realizacji 
środowiskowych form 
pomocy 

Zbiczno 

Brak  Realizacja projektu systemowego 
skierowanego do osób 
wykluczonych społecznie 

 Potrzeba zrealizowania działań 
aktywizacyjnych i szkoleń 
zawodowych dla osób 
wykluczonych społecznie 

 Organizowanie prac społecznie 
użytecznych, robót publicznych 
i staży 

 Potrzeba umożliwienia dostępu 
rodzinom i osobom do 
specjalistów np. do psychologa 

 Ograniczony ze względu na 

konieczność ponoszenia 

odpłatności 

 Brak odpłatności za usługi 
opiekuńcze. Odstąpienie od 
odpłatności za usługi 
opiekuńcze (w 
uzasadnionych przypadkach) 
zwiększyłoby dostęp do 
świadczeń osobom starszym i 
niepełnosprawnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 
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Załącznik nr 4 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSG Powiatu Brodnickiego 

Jednostka 
terytorialna 

Placówka 
wychowania 

przedszkolnego 

Potrzeby placówki w zakresie generowania nowych miejsc 
przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczonych usług 

edukacyjnych 

Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli i innych pracowników 
pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego 

ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 

Bartniczka - Brak potrzeb Brak potrzeb 

Bobrowo 

Oddziały 
przedszkolne przy 

szkołach 
podstawowych 

 Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w celu zapewnienia edukacji dla zwiększonej liczby 
dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego 
dotyczące m. in. następujących zagadnień: 

 rozwijanie kreatywności u dzieci 

 rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci 

 praca z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi 
psychoruchowo, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo 

 wczesne wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka itp. 

Brodnica g.m. 

Przedszkole nr 6 w 
Brodnicy 

 Potrzeba zwiększania liczby miejsc w związku rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego (rozbudowa o ok. 25 miejsc) 

 Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia 

 Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci i rodziców – psycholog, pedagog, 
logopeda  

 Szkolenia kadry pracującej z dziećmi w przedszkolach z 
zakresu rozwoju kompetencji kluczowych 

 Przygotowanie nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi 
dysfunkcyjnymi 

 Przygotowanie psychologów, pedagogów i logopedów do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do współpracy z 
rodzicami 

 Zwiększenie liczby nauczycieli przedszkoli posiadających 
studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 

 Przygotowanie nauczycieli przedszkoli z zakresu podstawowej 
znajomości języka angielskiego 

Przedszkole nr 8 w 
Brodnicy 

 Potrzeba zwiększania liczby miejsc w związku rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego (rozbudowa o ok. 50 miejsc) 

 Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia 

 Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci i rodziców – psycholog, pedagog, 
logopeda 

Przedszkole im. 
Marii Konopnickiej 

w Brodnicy 

 Poprawa bazy infrastrukturalnej i wyposażenia 

 Wzmocnienie działań w obszarze pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci i rodziców – psycholog, pedagog, 
logopeda 

Brodnica g.w. 

Oddział 
Przedszkolny w 

Mszanie 

Ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę mieszkańców gminy 
odczuwalny jest brak oddziałów przedszkolnych, zwłaszcza na 
terenach bezpośrednio sąsiadujących z miastem. Aby stworzyć nowe 
miejsca edukacji przedszkolnej istnieje możliwość adaptacji 
budynków gminnych np. świetlic 

Potrzebne jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych ukierunkowane 
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego 
podejścia do ucznia oraz nauczycieli i pracowników 
pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego. 

Oddział 
Przedszkolny w 
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Gorczenicy Przykłady form doskonalenia zawodowego również w celu 
poprawy jakości świadczonych usług: 

 kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu 
metodyki nauczania języka angielskiego w okresie 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

 studia podyplomowe - gimnastyka, rytmika i taniec w 
wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 studia podyplomowe – logopedia 

Oddział 
Przedszkolny w 

Karbowie 

Oddział 
Przedszkolny w 

Gortatowie 

 Zaadoptowanie części zastępczej sali gimnastycznej na 
pomieszczenia do leżakowania 

 Dobudowanie drugiej toalety dla osób niepełnosprawnych 

 Wybudowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych 

 Kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu 
metodyki nauczania języka angielskiego w okresie 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

 Studia podyplomowe – Gimnastyka, rytmika i taniec w 
wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Studia podyplomowe - Logopedia 

Oddział 
Przedszkolny w 

Cielętach 

 Zaadoptowanie korytarza na potrzeby szatni 

 Dobudowanie drugiej toalety dla osób niepełnosprawnych 

Wybudowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych 

 Kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu 
metodyki nauczania języka angielskiego w okresie 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

 Studia podyplomowe – Gimnastyka, rytmika i taniec w 
wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Studia podyplomowe - Logopedia 

Brzozie 
Szkoła Podstawowa 

w Jajkowie 
 Potrzeba rozbudowy szkoły i utworzenia oddziału przedszkolnego 

dla 3-4 latków 

Brak potrzeb 

Górzno 
Przedszkole w 

Górznie 

 Modernizacja obecnej lub budowa  większej, nowoczesnej 
placówki wychowania przedszkolnego umożliwiającej tworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych 

 Zakup nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 
komputerowego 

Kursy i szkolenia dla nauczycieli w zakresie: 

 pedagogiki zabawy 

 rozwoju mowy i myślenia dziecka 

 emisji głosu 

 animacji teatralnych 

Jabłonowo 
Pomorskie 

Przedszkole 
Samorządowe w 

Jabłonowie 
Pomorskim 

 Rozbudowa przedszkola w związku z objęciem dzieci 3,4 – letnich 
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, dobudowa 4 sal 
dydaktycznych i szatni oraz wyposażenie  

 Dokończenie budowy parkingu przy przedszkolu, rozbiórka 
budynków gospodarczych, a także budowa drogi dojazdowej dla 

 Rozwijanie sprawności w zakresie języka obcego 

 Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii 
pedagogicznej 

 Metody i techniki aktywizujące w pracy w przedszkolu. 
Narzędzia TOC w edukacji przedszkolnej 
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autobusu wraz z placem do zawracania w celu bezpiecznego ruchu 
autobusów 

 Modernizacja placu zabaw 

 Dobudowa sali sportowej  

 Tworzenie programów wychowania przedszkolnego z 
uwzględnieniem możliwości i potencjału każdego dziecka 

 Budowanie systemu oddziaływań wychowawczych z 
uwzględnieniem środowiska domowego dziecka 

 Innowacje w przedszkolu 

 Prowadzenie zajęć metodą pedagogika zabawy, rozwijanie 
zainteresowań artystycznych 

 Prowadzenie zajęć  wg zainteresowań dzieci: taneczne, 
rytmiczne, plastyczne, twórcze 

 Szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na rozwój dzieci, 
rozwijanie ich zainteresowań 

 Szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem metody 
pedagogika zabawy 

 Studia podyplomowe w zakresie ologofrenopedagogiki 

 

Oddział 
przedszkolny Szkoły 

Podstawowej w 
Góralach 

 Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych  Prowadzenie zajęć metodą pedagogika zabawy, rozwijanie 
zainteresowań artystycznych 

 Prowadzenie zajęć  wg zainteresowań dzieci: taneczne, 
rytmiczne, plastyczne, twórcze 

 Szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na rozwój dzieci, 
rozwijanie ich zainteresowań 

 Szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem metody 
pedagogika zabawy 

 Studia podyplomowe  w zakresie oligofrenopedagogiki, 

 Srowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-
kompensacyjnych 

 

Oddział 
przedszkolny Szkoły 

Podstawowej w 
Płowężu 

 Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych  Prowadzenie zajęć metodą pedagogika zabawy, rozwijanie 
zainteresowań artystycznych, kreatywnego myślenia,  

 Prowadzenie zajęć  wg zainteresowań dzieci: robotyki, 
twórcze, taneczno - rytmiczne,  języka angielskiego 

 Szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na rozwój dzieci, 
rozwijanie ich zainteresowań 

 Szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem metody 
pedagogika zabawy 

 Odbycie studiów I stopnia w zakresie języka angielskiego 

Osiek Zespół Szkolno-  Modernizacja oddziałów przedszkolnych Szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego 
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Przedszkolny nr 1 w 
Osieku 

dotyczące m. in. następujących zagadnień: 

 rozwój kreatywności 

 rozwijanie umiejętności społecznych 

 wspomaganie rozwoju dzieci  

 praca z dziećmi niepełnosprawnymi 

 wykrywanie zaburzeń rozwojowych dzieci 

Oddział 
przedszkolny Szkoły 

Podstawowej nr 2 
im. Królowej 

Jadwigi w Osieku 

Oddział 
przedszkolny Szkoły 

Podstawowej w 
Strzygach 

Świedziebnia 

Oddziały 
przedszkolne w 

Szkole Podstawowej 
im. ppor. Piotra 
Wysockiego w 
Świedziebni 

 Potrzeba modernizacji pomieszczeń dla 2 oddziałów 
przedszkolnych (przeniesienie na parter) w celu poprawy jakości 
świadczenia usług edukacyjnych 

Kursy i warsztaty: 

 realizacja i monitorowanie podstawy programowej 

 nowatorskie metody pracy z dziećmi 

 planowanie pracy nauczyciela  

 indywidualizacja w pracy z dziećmi  

 praca z dzieckiem zdolnym  

 praca z dziećmi z zaburzeniami  rozwojowymi  

 diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka  

 wspomaganie rozwoju mowy dzieci 

 wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej 

 wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja 
matematyczną 

 kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 

 praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze 

 organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 ewaluacja wewnętrzna przedszkola  

 bezpieczeństwo w przedszkolu 

 
Szkoła Podstawowa 

w Janowie 

 Konieczność generalnego remontu pomieszczenia przylegającego 
do oddziału przedszkolnego (tynki, podłogi, ogrzewanie) 

 Wybudowanie oddzielnego wejścia wraz z szatnią dla 
przedszkolaków 

 Połączenie z oddziałem przedszkolnym łazienki znajdującej się za 
ścianą  

 Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach związanych z 
posługiwaniem się i obsługą urządzeń multimedialnych  

 Studia podyplomowe bądź kursy kwalifikacyjne z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykorzystanie 
nowoczesnych  środków nauczania 
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 Poszerzenie oferty dotyczącej metod oglądowych, ułatwienie 
dostępu do przedstawień teatralnych, nauki gry na instrumentach, 
warsztatów plastycznych 

Zbiczno 

Przedszkole w 
Pokrzydowie 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-zabawowego 

 Wydzielenie i dobudowa osobnego wejścia do przedszkola 
likwidacja barier dla niepełnosprawnych (podjazdy, windy) 

 Doskonalenie metod i form pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju mowy i manualnych umiejętności dziecka 

 

 

 Utrzymywanie wysokiego poziomu zawodowego kadr 
oświatowych poprzez systematyczne dokształcanie 
(szkolenia, kursy, studia podyplomowe) 

 Dofinansowanie form doskonalenia i dokształcania 
nauczycieli Przedszkola w zakresie logopedii 

 

Przedszkole w 
Zespole Szkół w 

Zbicznie 

 Adaptacja strychu nad Przedszkolem na sale lekcyjne (sala lekcyjna, 
sala zabaw, sala wypoczynku) 

 Uczestnictwo nauczycieli w dodatkowych szkoleniach i 
kursach doskonalących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznik nr 5 - Potrzeby edukacyjne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

Jednostka 
terytorialna 

Szkoła 
Oferta zajęć pozaszkolnych i 

pozalekcyjnych w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych 

Potrzeby z zakresu rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów 

Potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji i 
kwalifikacji nauczycieli ukierunkowane na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów i 

indywidualnego podejścia do ucznia 

Bartniczka 

Szkoła 
Podstawowa w 

Radoszkach 

 Koło historyczne, j. angielskiego, 
ekologiczne 

 Zajęcia rozwijające z j. polskiego, z 
matematyki 

 Zespół muzyczny 

 

 

 

 Potrzeba wdrażania oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z 
zakresu języków obcych (angielski, 
niemiecki) 

 Kształtowanie postaw kreatywności, 
rozwijanie aktywności umysłowej i 
rozbudzanie twórczych zdolności 
dzieci 

Brak potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła 
Podstawowa w 

Radoszkach Filia w 
Łaszewie 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Mikołaja 
Kopernika w 

Nowych 
Świerczynach 

 Projekt edukacyjny łączący rozwój 
kompetencji z zakresu nauk 
matematycznych i pracy zespołowej, w 
tym rozwijania komunikacji 
międzyludzkiej dotyczący nauki i gry w 
szachy, które są połączeniem sportu, 

 Potrzeba wdrażania oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z 
zakresu języków obcych (angielski, 
niemiecki) 

 Kształtowanie postaw kreatywności, 
rozwijanie aktywności umysłowej i 
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nauki i sztuk 

 Projekt edukacyjny łączący rozwój 
umiejętności z zakresu nauk 
przyrodniczych, w tym profilaktyki 
zdrowotnej 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania 
matematyczne 

rozbudzanie twórczych zdolności 
dzieci oraz umiejętności pracy 
zespołowej dzieci.  

 Kształtowanie umiejętności, które 
pomagają w podejmowaniu i 
analizowaniu decyzji w dorosłym życiu 

 Doskonalenie  umiejętności 
koncentracji nad zagadnieniem, 
łatwości zapamiętywania szczegółów, 
szybkości w dotarciu do rozwiązania 
problemu 

Gimnazjum w 
Jastrzębiu 

 Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego 
niemieckiego 

 Potrzeba wdrażania oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z 
zakresu języków obcych (angielski, 
niemiecki) 

 Rozwijanie aktywności umysłowej i 
rozbudzanie twórczych zdolności 
dzieci 

Bobrowo 

Zespół Szkół w 
Bobrowie 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Bobrowie prowadziło dodatkowe zajęcia 
z matematyki, fizyki, biologii, chemii. 
Jednak na rok szkolny 2015/2016 nie są 
one zaplanowane 

 Utrzymanie i poszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach 
podstawowych i gimnazjum z 
przedmiotów ścisłych i nauki języków 
obcych 

 Urozmaicenie zajęć, nauka z 
wykorzystaniem nowych technologii 

  zajęcia z przedsiębiorczości, 
orientacja prozawodowa 

 Doposażenie klas w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt multimedialny 
(m.in. tablice interaktywne) 

 Rozwijanie kreatywności i pracy 
zespołowej 

 Zindywidualizowane wsparcie 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 

 Dokształcanie się nauczycieli na studiach 
podyplomowych, studiach 
licencjackich/magisterskich 

 Kursy, szkolenia, warsztaty związane z 
rozwiązywaniem problemów wychowawczo-
społecznych 

 Szkolenia z doskonalenia metod pracy oraz 
wykorzystania TIK 

 Warsztaty prowadzone na terenie szkoły 
przez doradców metodycznych, 
konsultantów KPCEN 

Szkoła 
Podstawowa im. 

 Dodatkowe zajęcia z techniki i fizyki. 

Na rok szkolny 2015/2016 nie są one 

 zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 
zakresu języków obców i 

 Dokształcanie się nauczycieli na studiach 
podyplomowych, studiach licencjackich/ 
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Małgorzaty Sulek 
w Drużynach 

jednak zaplanowane przedmiotów ścisłych 

 Rozwijanie kreatywności 
innowacyjności i pracy zespołowej 

 Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na 
sprawne posługiwanie się technologią 
informacyjno-komunikacyjną 

 Zindywidualizowane wsparcie 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 Doposażenie pracowni w sprzęt 
komputerowy i tablice multimedialne 

 Doposażenie klas językowych 

 Zakup pomocy dydaktycznych 

magisterskich 

 Kursy, szkolenia, warsztaty związane z 
rozwiązywaniem problemów wychowawczo-
społecznych 

 Szkolenia z doskonalenia metod pracy oraz 
wykorzystania TIK 

 Warsztaty prowadzone na terenie szkoły 
przez doradców metodycznych, 
konsultantów KPCEN 

Szkoła 
Podstawowa w 

Kruszynach 

 Brak zajęć 

Szkoła 
Podstawowa w 

Małkach 

 Brak zajęć 

Szkoła 
Podstawowa w 

Nieżywięciu 

 Brak zajęć 

Brodnica g.m. 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 

w Brodnicy 

 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 
uczniów klas 1-3 oraz 4-6 

 Zajęcia językowe wyrównujące i 
rozwijające z wykorzystaniem pracowni 
komputerowych przygotowanych w 
indywidualnych stanowiskach pracy 

 Zajęcia komputerowo-technologiczne 
skierowane na rozwój twórczy dzieci – 
pracownie do zajęć praktyczno-
technicznych, realizacja projektów 

 Zajęcia sportowo-wychowawcze 
skierowane na przezwyciężanie własnych 
słabości i ćwiczenia asertywności  

 Wyposażenie wszystkich pracowni w 
tablice multimedialne 

 Przystosowanie klas na zajęcia 
językowe dla uczniów klas 1-3 

 Wykorzystanie pracowni mobilnych z 
KPCEN do prowadzenia doświadczeń 

i eksperymentów 

 Kursy, szkolenia, warsztaty związane z 
rozwiązywaniem problemów wychowawczo-
społecznych 

 Szkolenia związane z wykorzystaniem TIK 

 Kursy związane z wykorzystaniem eTwiningu 

 Organizowanie warsztatów dla pracowników 
szkół prowadzonych przez doradców 
metodycznych, konsultantów KPCEN 

Szkoła 
Podstawowa nr 2 

w Brodnicy 

Szkoła 
Podstawowa nr 4 

w Brodnicy 

Szkoła 
Podstawowa nr 7 

w Brodnicy 

 Zajęcia rozwijające z matematyki i 
przyrody 

 Zajęcia komputerowe 

 Nauka języków obcych – j. angielski 

 Rozwijanie zainteresowań artystycznych – 
ekspresji kulturalnej 

 Organizacja zajęć nastawionych na 
rozwój kompetencji matematyczno – 
przyrodniczych 

 Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na 
sprawne posługiwanie się technologią 
informacyjno – komunikacyjną 

 Zajęcia z języków obcych 

 Szkolenia nauczycieli w zakresie 
podwyższania kompetencji nauczyciela, 
doskonalenie metod i form pracy w zakresie 

poszczególnych przedmiotów 

 Doskonalenie form i metod pracy w 
przedmiotach ścisłych szczególnie, w 
wykorzystywaniu tablic interaktywnych i 
multimedialnych programów edukacyjnych 

 Metody aktywizujące w nauczaniu języków 
obcych 

 Organizowanie warsztatów dla pracowników 
prowadzone na terenie szkoły przez 
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doradców metodycznych, konsultantów 
KPCEN 

Gimnazjum nr 1 w 
Brodnicy 

 Zajęcia z Chemii, biologii, geografii, 
matematyki, fizyki, języka angielskiego i 
niemieckiego 

 Wyposażenie pracowni chemicznej w 
indywidualne stanowiska pracy, 
umożliwiające samodzielne 
przeprowadzanie doświadczeń 

 Zestawy do przeprowadzania 
doświadczeń z zakresu działów: 
kinematyka, prąd elektyryczny, optyka 

 Zaopatrzenie pracowni w laptopy i 
dostęp do Internetu 

 Zapewnienie tablic multimedialnych 

 Wykorzystanie programów 
multimedialnych   

 Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących 
współpracy między instytucjami europejskimi 
w zakresie rozszerzenia umiejętności pracy 
dydaktycznej z uczniem w gimnazjum np. 
szkolenie w ramach programu europejskiego 
Erasmus plus 

 Kursy językowe dla nauczycieli  

Gimnazjum nr 2 w 
Brodnicy 

 Zajęcia rozwijające i wyrównujące z: 
matematyki, fizyki, chemii, biologii, 
geografii, języków obcych: j. angielski, j. 
niemiecki 

 Zajęcia komputerowe zakończone 

egzaminem ECDL 

 Zajęcia techniczne – mechatronika 

 Zajęcia artystyczne – rozwój ekspresji 
kulturalnej 

 Zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczne i obywatelskie 

 Zajęcia z przedsiębiorczości 

 Organizacja zajęć nastawionych na 
rozwój kompetencji matematyczno – 
przyrodniczych uczniów 

 Wyrównanie braków z wiedzy i 
umiejętności dotyczących 

przedmiotów ścisłych 

 Zajęcia ukierunkowane na sprawne 
posługiwanie się technologią 
informacyjno – komunikacyjną 

 Zajęcia z języków obcych  

 Doskonalenie metod i form pracy w zakresie 
poszczególnych przedmiotów, szczególnie 
wykorzystywanie tablic interaktywnych i 
multimedialnych programów edukacyjnych 

 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 

związanych z postępem technologicznym 

 Metody aktywizujące w nauczaniu języków 
obcych 

III Liceum 
Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

 Zajęcia rozwijające i wyrównujące z: 
matematyki, fizyki, chemii, biologii i 
geografii 

 Zajęcia komputerowe zakończone 
egzaminem ECDL 

 Zajęcia z mechatroniki 

 Nauka języków obcych z egzaminem FC 

 Zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczne i obywatelskie 

 Zajęcia z przedsiębiorczości 

 Zajęcia artystyczne 

 Zajęcia wyrównujące braki z wiedzy i 
umiejętności dotyczących 
przedmiotów ścisłych 

 Zajęcia z języków obcych 

 Przygotowanie uczniów do kształcenia 
politechnicznego 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i 
świadomość kulturalną oraz talenty 
uczniów 
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 Zajęcia teatralne 

Brodnica g.w. 

Szkoła 
Podstawowa w 

Gorczenicy 

 Zajęcia rozwijające umiejętności i 
zainteresowania uczniów klas IV – VI z 
przyrody, matematyki, j. polskiego, j. 
angielskiego 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 
matematyki, języka polskiego w klasach 
IV – VI 

 Zajęcia rozwijające umiejętności i 
zainteresowania artystyczne uczniów 
realizowane w klasach IV – VI 

 Potrzeby w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych  w zakresie 
TIK, nauk matematyczno – 
przyrodniczych, języków obcych, 
kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej (np. zajęcia pozalekcyjne i 
pozaszkolne) 

 Potrzeba zorganizowania zajęć 
pozalekcyjnych z zakresu kompetencji 
kluczowych (zarówno dla klas I – III 
jak i IV – VI) połączonych z 
wyjazdami 

 Zakup programów do tablic 
interaktywnych, nowoczesnych 
pomocy do przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych 

 Stworzenie sal do nauki języka 
angielskiego 

Zapewnienie następujących  form  
doskonalenia zawodowego, w celu poprawy 
jakości świadczonych usług edukacyjnych:  

 studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny 
w zakresie metodyki  nauczania języków 
obcych w gimnazjum 

 studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, 
psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci  

z trudnościami w uczeniu się 

 warsztaty  w zakresie treningu kreatywności, 
integracji sensorycznej 

Szkoła 
Podstawowa w 

Szabdzie 

Szkoła 
Podstawowa w 

Gortatowie 

Gimnazjum w 
Szczuce 

 Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z: 
matematyki, fizyki, biologii, chemii, 
geografii, j. angielskiego 

 Koła zainteresowań: matematyka, fizyka, 
biologia, chemia, geografia, informatyka, j. 
angielski 

 Potrzeba rozwoju zajęć z kompetencji 
kluczowych połączonych z  wyjazdami 
do ośrodków nauki i kultury  (w 
Toruniu, Warszawie, Krakowie), a 
także zapraszanie na zajęcia  
specjalistów 

 Zakup tablic interaktywnych, 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
do przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych 

 Studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne 
w zakresie metodyki  nauczania języków 
obcych w gimnazjum 

 Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, 
psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci  
z trudnościami w uczeniu się 

 Warsztaty  w zakresie treningu kreatywności, 
integracji sensorycznej 

Brzozie 

Szkoła 
Podstawowa w 

Brzoziu 

 Przedmiotowe koła zainteresowań i 

zajęcia wyrównawcze 

 Zajęcia sportowe 

 Zajęcia przygotowujące do zewnętrznych 
sprawdzianów 

 Potrzeba zajęć pozalekcyjnych z: 
innowacyjności, pracy zespołowej, 
kształtowania postaw kreatywności,  
nauki języków obcych 

 Zajęcia rozwijające w zakresie TIK 
przygotowujące do egzaminu ECDL z 
4 modułów 

 Zajęcia rozwijające z matematyki, 
biologiczno-chemiczne, z języka 

 Kursy i warsztaty dla nauczycieli: językowe 
(język angielski), nauka kreatywności i 
twórczości 

Szkoła 
Podstawowa w 

Jajkowie 

 Podniesienie kompetencji nauczycieli, 
ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów i indywidualnego 
podejścia do ucznia Szkoła 

Podstawowa w 
Wielkim Leźnie 
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Gimnazjum w 
Brzoziu 

angielskiego przygotowujące do 
egzaminu zewnętrznego TELC, z 
języka niemieckiego 

 Warsztaty dla nauczycieli w zakresie 
wykorzystania TIK na lekcjach 

 Warsztaty w zakresie prawidłowej 
komunikacji w pracy z uczniem i 
motywowaniu go do nauki 

 Warsztaty w zakresie metod i nowych 
strategii nauczania w pracy z uczniem 
zdolnym i słabym 

 Rozwój kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

posługiwania się językiem angielskim 

Górzno 
Zespół Szkół w 

Górznie 

 Technologie informatyczno-
komunikacyjne 

 Nauki przyrodniczo-matematyczne 

 Języki obce 

 Zajęcia z zakresu innowacyjności 

 Zajęcia z uczniami mającymi trudności 

 Zajęcia z uczniami uzdolnionymi 

Potrzeba organizacji dodatkowych zajęć 
z zakresu: 

 technologii informatyczno-
komunikacyjnych 

 nauk matematyczno-przyrodniczy 

 języków obcych 

 innowacyjności 

 utworzenie kół zainteresowań i stała 
praca z uczniami w godzinach 
pozalekcyjnych 

 praca z uczniem z trudnościami np. 
dyslektycznymi 

 praca z uczniami uzdolnionymi  

Potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji i 
kwalifikacji nauczycieli obejmują: 

 technologie informatyczne 

 programowanie 

 surdopedagogika 

 doradztwo zawodowe 

 radzenie sobie z dyscypliną wśród uczniów 

Jabłonowo 
Pomorskie 

Szkoła 
Podstawowa w 

Jabłonowie 
Pomorskim 

 Koła przedmiotowe: matematyka, 
przyroda, j. polski, j. angielski, 
informatyczne, czytelnicze 

Potrzeba organizacji dodatkowych zajęć 
z zakresu: 

 prowadzenia kół przedmiotowych – 
matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, realizacja zajęć: 2 kółka 
matematyczne, kółko przyrodnicze 
,kółko z j. angielskiego, kółko 
informatyczne 

 doposażenie szkoły w materiały 
pomocnicze i dydaktyczne do 
prowadzenia zaproponowanych kół 
przedmiotowych (zakup tablic 
multimedialnych wraz z laptopem i 
oprogramowaniem oraz materiałów 
do prowadzenia kółek) 

 Szkolenia z pracy ukierunkowanej na rozwój 
uczniów, procesów edukacyjnych 
sprzyjających uczeniu się uczniów 

 Szkolenia z wykorzystania TIK w pracy z 
uczniem 

 Kształtowanie rozumowania uczniów i 

wykorzystania ich wiedzy w praktyce 

 Indywidualizacja procesu edukacyjnego 
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 prowadzenie kół zainteresowań wg 
potrzeb uczniów 

 
Szkoła 

Podstawowa w 
Góralach  

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 Koło: matematyczne, przyrodnicze, j. 
angielskiego, j. polskiego, plastyczne, 
historyczne 

Potrzeba organizacji dodatkowych zajęć 
z zakresu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – 
matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, język polski, koło 
teatralne, plastyczne i sportowe 

 doposażenie szkoły w materiały 
pomocnicze i dydaktyczne do 
prowadzenia zaproponowanych kół 
przedmiotowych 

 zakup tablic interaktywnych 

 szkolenia dla nauczycieli 
ukierunkowane na rozwój uczniów, 
procesy edukacyjne 

 szkolenia dla nauczycieli z 
wykorzystaniem technologii 
informacyjno komunikacyjnej (TIK ) 

 wyjazdy uczniów do kina, teatru, 
muzeum 

 zakup komputerów 

 Szkolenia z pracy ukierunkowanej na rozwój 
uczniów, procesów edukacyjnych 
sprzyjających uczeniu się uczniów 

 Szkolenia z wykorzystania TIK w pracy z 
uczniem 

 Motywowanie uczniów do nauki 

 Indywidualizacja procesu edukacyjnego 

 udział nauczycieli w szkoleniach 
doskonalących 

 

 

 
Szkoła 

Podstawowa w 
Płowężu 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z  
matematyki i j. polskiego 

 Zajęcia rozwijające: koło: matematyczne, 
przyrodnicze, j. polskiego, j. angielskiego 

Potrzeba organizacji dodatkowych zajęć 
z zakresu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – 
matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, koło teatralne 

 wyjazdy do teatru (6 spektakli) oraz 
Centrum Nowoczesności Młyn w 
Toruniu (3 warsztaty), wyjazdy na 
badania terenowe (Park Narodowy 
Bory Tucholskie, Górznieńsko -
Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
Rezerwat Krajobrazowy Dolina Rzeki 
Osy i Gardęgi, Rezerwat Stręszek, 
Obserwatorium Astronomiczne w 
Piwnicach) 

 doposażenie szkoły w materiały 

 Wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 Motywacja uczniów do nauki 

 Warsztaty, szkolenia logopedyczne 

 Indywidualizacja procesu edukacyjnego 

 szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na 
rozwój uczniów, procesy edukacyjne 
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pomocnicze i dydaktyczne do 
prowadzenia zaproponowanych kół 
przedmiotowych 

 prowadzenie kół zainteresowań wg 
potrzeb uczniów 

 

Gimnazjum im. 
Mikołaja 

Kopernika w 
Jabłonowie 
Pomorskim 

 Zajęcia rozwijające kompetencji z nauk 
matematyczno – przyrodniczych, TIK i j. 
angielskiego 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych, j. 
angielskiego i j. polskiego 

 Zajęcia z przedsiębiorczości 

 Koła zainteresowań z matematyki, 
biologii, chemii, geografii, fizyki, 
astronomii, historii, j. polskiego, 
europeistyki 

Potrzeba organizacji dodatkowych zajęć 
z zakresu: 

 Prowadzenie koła przedmiotowego–
matematyka, przedmioty przyrodnicze, 
język angielski, informatyka 

 Prowadzenie zajęć wyrównawczych 
dla osób zagrożonych przedwczesnym 
zakończeniem nauki szkolnej (5 
osobowe grupy) 

 doposażenie szkoły w materiały 
pomocnicze i dydaktyczne do 
prowadzenia zaproponowanych kół 
przedmiotowych i zajęć 
wyrównawczych 

 prowadzenie kół zainteresowań wg 
potrzeb uczniów 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych wg 
potrzeb uczniów 

 Szkolenia z pracy ukierunkowanej na rozwój 
uczniów, procesów edukacyjnych 
sprzyjających uczeniu się uczniów 

 Szkolenia z wykorzystania TIK w pracy z 

uczniem 

 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w 
nauczaniu przedmiotowym 

 Wykorzystanie pracowni mobilnych w 
przedmiotach ścisłych 

 Rozwój postaw przedsiębiorczych u uczniów 

 Indywidualizacja procesu edukacyjnego 

Osiek 

Szkoła 
Podstawowa w 

Osieku 

 Koła zainteresowań  

 Zajęcia wyrównawcze dla dzieci mniej 
zdolnych 

 Zajęcia rozwijające zdolności 
artystyczne uczniów  

 Zajęcia motywujące do nauki 

 Zajęcia o charakterze terapeutycznym, 
rozwijającym zainteresowanie naukami 
ścisłymi od najmłodszych lat 

 Szkolenie nauczycieli na kursach 
tematycznych oraz studiach podyplomowych 

Szkoła 
Podstawowa w 

Strzygach 

Gimnazjum w 
Osieku 

Świedziebnia 

Szkoła 
Podstawowa im. 

ppor. Piotra 
Wysockiego w 
Świedziebni 

 Koło plastyczne, teatralne, biblioteczne, 
polonistyczno-matematyczne „ Omnibus” 
dla kl. I-III, artystyczne, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, 
matematyczne, informatyczne dla kl. IV-
VI, polonistyczne, ekologiczne, 

 Corocznie aktualizacja oferty i 
dostosowywanie do potrzeb i 
zainteresowań uczniów 

 Doskonalenie nauczycieli w zakresie 
motywacji uczniów do nauki  

 Nowatorskie metody nauczania w zakresie 
nauczanych przedmiotów 

 Wybór, tworzenie i adaptacja materiałów do 
nauczanego przedmiotu/edukacji 
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europejskie, komputerowe dla kl. I-III, 
fotograficzne, tańca ludowego, religijne, 
liturgiczne  

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe 

 Gry i zabawy świetlicowe  

 Zespół wokalny 

 Indywidualizacja nauczania 

 Praca z uczniem zdolnym i z uczniem z 
zaburzeniami  rozwojowymi 

 Praca z uczniem młodszym  

 Diagnozowanie osiągnięć uczniów 

 Kursy doskonalące  dla nauczycieli  języków 
obcych  

 Nowoczesne technologie w edukacji.(np. 
multimedia, e-learning, portale edukacyjne) 

 
Szkoła 

Podstawowa w 
Janowie 

 Koło informatyczne, przyrodnicze, 
matematyczne, teatralne, regionalne, 
rękodzielnicze, języka angielskiego, SKS, 
nauka pływania   

 Corocznie aktualizacja oferty i 
dostosowywanie do potrzeb i 
zainteresowań uczniów 

 Kursy trenerskie i coachingowe dla 
nauczycieli 

 Organizacja pomocy metodycznej dla 
nauczycieli w oparciu o kadry z terenu 
powiatu, które rzeczywiście dawałyby 
określona pomoc. Obecnie pomoc 
oferowana przez KCPEN i inne firmy nie 
spełnia żadnych oczekiwań nauczycieli 

 

Gimnazjum im. 
św. Stanisława 

Kostki w 
Świedziebni 

Koła przedmiotowe dla uczniów: 

 matematyczne, geograficzne, historyczne, 
języka polskiego, języka niemieckiego, 
języka angielskiego 

Koła zainteresowań: 

 informatyczne, logicznego myślenia – 
Mistrz Sudoku, Klub Młodych 
Reporterów (wydawanie miesięcznika „ 
Młody Reporter”), turystyczne, 
artystyczne, regionalne (dotyczy głównie 
historii regionalnej), Szkolny Klub 
Sportowy (sekcja tańca, piłki nożnej, 

nauka pływania) 

 

 Corocznie aktualizacja oferty i 
dostosowywanie do potrzeb i 
zainteresowań uczniów 

 Szkolenia dla nauczycieli dotyczące obsługi i 
wykorzystania w procesie dydaktycznym 
urządzeń multimedialnych (np. tablic 
interaktywnych, itp.) 

 Nowoczesna technologia w edukacji  (np.: e-
learning) 

 Obsługa sieci komputerowych (najczęściej 
występujących w szkołach) 

 Kursy doskonalenia dla nauczycieli w zakresie 
motywacji uczniów do pracy  radzenia sobie 
ze stresem, praca z tzw. „uczniem trudnym”  

Zbiczno 
Zespół Szkół w 

Zbicznie 

 Koło informatyczne, języka angielskiego, 
rosyjskiego, francuskiego, geograficzne, 
fizyczne, biologiczno-chemiczne, 
matematyczno-przyrodnicze, 
polonistyczne, muzyczne, sportowe, 
artystyczne 

 Projekty: „mały mistrz”, „multisport”, 

 Podniesienie efektywności kształcenia 
w zakresie kompetencji kluczowych 
poprzez prowadzenie kół 
zainteresowań  i zajęć pozalekcyjnych  
z języków obcych, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, a także 
sportowych i kulturalno-artystyczne 

 Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie 
informatyzacji procesu edukacyjnego - 
zastosowanie technologii informacyjnej i 
komunikacyjnej 

 Systematyczne dokształcanie kadry 
pedagogicznej ukierunkowane na rozwój 
kompetencji uczniów i indywidualnego 
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„trzymaj formę” 

 Klasy I-III SP zajęcia rozwijające z 
przyrody i ogólnorozwojowe 

 Indywidualizacja procesu nauczania, 
wychowania i opieki w placówkach z 
uczniem uzdolnionym oraz z 
wymagającym dodatkowej pomocy w 
celu realizacji programu nauczania 

podejścia do ucznia (specjalistyczne 
szkolenia, kursy, studia podyplomowe 
wynikające z potrzeb placówek) 

Zespół Szkół w 
Pokrzydowie 

 Projekty: „mały mistrz”, „multisport”, „na 
własne konto”, „człowiek środowisko, 
integracja” 

Powiat 
Brodnicki 

I LO w Brodnicy 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do 
matury 

 Koło Teatralne 

 zespół instrumentalno - wokalny 

 Zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe z matematyki, nauk 
przyrodniczych, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
języków obcych  

Cykl szkoleń dla nauczycieli mających na celu 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji z 
tematyki:  

 tworzenie prezentacji w środowisku Prezi 

 szkolenie z obsługi i efektywnego 
wykorzystywania tablicy interaktywnej 

 szkolenie dotyczące tworzenia stron 
internetowych  

 szkolenia dotyczące tworzenie i 
wykorzystania platform e-lerningowych 

 
Zespół Szkół 

Zawodowych w 
Brodnicy 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do 
egzaminu maturalnego  

 Koła zainteresowań 

 Zajęcia z nauk matematyczno-
przyrodniczych 

 Koła zainteresowań  

 Języki obce zawodowe 

 Zajęcia z obsługi programów 
sprzedażowo-magazynowych, 
kadrowo-płacowych i finansowo-
księgowych 

 Zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe z matematyki, nauk 
przyrodniczych, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
języków obcych 

 Zajęcia z technik uczenia się 

 Rozwijanie kompetencji kluczowych 
uczniów (ICT, matematyczno-
przyrodnicze, języki obce, rozwój 
innowacyjnych postaw 
przedsiębiorczych) 

 Wyposażenie pracowni TCPG: 
komputery, oprogramowanie, inne 

 Udział nauczycieli w stażach i praktykach w 
zakładach pracy 

 Utworzenie etatu pedagoga szkolnego 

 Studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych przez uczniów 

 Kursy z zakresu wspomagania rozwoju 
uczniów 

 Systematyczne dokształcanie kadry 
pedagogicznej ukierunkowanie na bieżące 
potrzeby uczniów 

 Szkolenia z zakresu poszerzania znajomości 
języka obcego 

 Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli poprzez szkolenia i kursy 

 Zajęcia w zakresie TIK dla nauczycieli 
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urządzenia 

 Opieka pedagogiczno-psychologiczna 

 
Zespół Szkół 
Rolniczych w 

Brodnicy 

 Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w 
zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych: matematyka, geografia, 
biologia, fizyka, chemia 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do 
matury 

 Rozwijanie kompetencji kluczowych 
uczniów (ICT, matematyczno-
przyrodnicze, języki obce, rozwój 
innowacyjnych postaw 
przedsiębiorczych) 

 Wyposażenie pracowni TCPG: 
komputery, oprogramowanie, inne 

urządzenia 

 Opieka pedagogiczno-psychologiczna 

 Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli poprzez szkolenia i kursy 

 Zajęcia w zakresie TIK dla nauczycieli 

 
Zespół Szkół 
Specjalnych w 

Brodnicy 

 Zajęcia informatyczne 

 Zajęcia z języka angielskiego 

 Zajęcia muzyczne 

 Zajęcia rozwijające komunikację 

 Kółko fotograficzne 

 Kółko plastyczne 

 Kółko techniczne 

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
kompetencje kluczowe: 

 matematyczne 

 przyrodnicze 

 języki obce 

 informatyczne 

 rozwijające kreatywność uczniów 

 rozwijające umiejętności pracy 
zespołowej 

Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli z zakresu: 

 pracy z dzieckiem autystycznym 

 alternatywnych metod komunikacji 

 wczesnego wspomagania 

 pracy z dziećmi ze sprzężeniami 

 nauczanie przedmiotów: fizyka, chemia, etyka 

 
Zespół Szkół w 

Jabłonowie 
Pomorskim 

Dotychczasowa oferta zajęć pozalekcyjnych 
jest niewystarczająca. Poza tym obecnie 
prowadzone zajęcia w tej formie są 
realizowane w ramach projektu, który 
zakończy się w bieżącym roku szkolnym. 

 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
umiejętności matematyczne, TIK, 
zainteresowania fizyką i astronomią, 
posługiwania się językami obcymi, 
pracy zespołowej 

 Zajęcia dla uczniów klas pierwszych 
mające na celu wyrównanie braków z 
gimnazjum, szczególnie z matematyki i 
języka angielskiego 

Cykle szkoleń i warsztatów w ramach WDN 
dotyczące: 

 kształtowania umiejętności pracy zespołowej 
uczniów 

 indywidualizacji nauczania 

Kursy doskonalące: 

 rozwijanie kompetencji matematycznych 
uczniów 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się 

językami obcymi 

 rozwijanie kompetencji informatycznych 
uczniów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 
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Załącznik nr 6 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz staży zawodowych/praktyk zawodowych związane z wyborem dalszych 

kierunków kształcenia  

Jednostka terytorialna Szkoła 
Oferta w zakresie doradztwa edukacyjno – 

zawodowego, staży/praktyk 
Potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

staży/praktyk 

Bartniczka Gimnazjum w Jastrzębiu 

W Szkole funkcjonuje doradztwo 
zawodowe  

Potrzeba rozszerzenie oferty doradztwa  o zajęcia, służące rozwijaniu 
kompetencji uczniów, wyboru ich ścieżki zawodowej, dalszego kierunku 
kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy 

Bobrowo Zespół Szkół w Bobrowie 

Brak doradztwa  Wyrażane zapotrzebowanie na tego typu zajęcia – połączone z 
wyjazdami do przedsiębiorstw 

 Doradztwo zawodowe powinno kształtować u młodych ludzi 
przedsiębiorczość, chęć pracy na własny rachunek (własny biznes), 
uczyć wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań w przyszłym 
zawodzie, uświadamiać o potrzebach rynku pracy (zapotrzebowanie na 
konkretne zawody, bezrobocie w zawodach, których jest na rynku za 
dużo) 

Brodnica g.m. 
Szkoła Podstawowa nr 7 w 

Brodnicy 
Brak doradztwa   Brak potrzeb 

 Gimnazjum nr 1 w Brodnicy 

W szkole odbywają się zajęcia  z  
doradztwa zawodowego, jednak z uwagi 
na ograniczoną liczbę godzin nie 
zaspakajają w pełni potrzeb wszystkich 
uczniów 

Zwiększenie ilości godzin oraz  rozszerzenie i uzupełnienie zajęć  
szczególnie w zakresie wskazywania kierunków dalszego kształcenia i 
predyspozycji zawodowych 

 Gimnazjum nr 2 w Brodnicy 

W szkole odbywają się zajęcia  z  
doradztwa zawodowego, jednak z uwagi 
na ograniczoną liczbę godzin nie 
zaspakajają w pełni potrzeb wszystkich 
uczniów 

Zwiększenie ilości godzin oraz  rozszerzenie i uzupełnienie zajęć  
szczególnie w zakresie wskazywania kierunków dalszego kształcenia i 
predyspozycji zawodowych 

 
III Liceum Ogólnokształcące w 

Brodnicy 

W szkole odbywają się zajęcia  z  
doradztwa zawodowego, jednak z uwagi 
na ograniczoną liczbę godzin nie 
zaspakajają w pełni potrzeb wszystkich 
uczniów 

Zwiększenie ilości godzin oraz  rozszerzenie i uzupełnienie zajęć  
szczególnie w zakresie wskazywania kierunków dalszego kształcenia i 
predyspozycji zawodowych 

Brodnica g.w. Gimnazjum w Szczuce 
Brak doradztwa  Potrzeba organizacji zajęć rozwijających umiejętności wyboru 

odpowiedniego zawodu i kariery zawodowej 

Brzozie Gimnazjum w Brzoziu Brak doradztwa Potrzeba specjalisty w szkole w zakresie doradztwa zawodowego dla 



Strona | 29  
 

uczniów.  Doradztwo to powinno realizować: 

 indywidualne porady zawodowe 

 podniesienie świadomości uczniów w zakresie dokonywania kolejnych 
kierunków kształcenia i decyzji wyboru zawodu lub pracy 

 szkolenia dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego 
(podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zagadnień z doradztwa 
zawodowego na swoich przedmiotach 

Górzno 

 

Zespół Szkół w Górznie 

 

 Zajęcia pozalekcyjne z uczniami 
gimnazjum ukazujące im walory różnych 
zawodów  i ułatwienia w podjęciu 
decyzji zawodowych na przyszłość 

 Stworzenie warunków do pozyskania doradcy zawodowego, który 
będzie realizował zadania ułatwiające młodym ludziom podjęcie 
odpowiedniej decyzji związanej z wyborem zawody lub dalszej 
edukacji 

Jabłonowo 
Pomorskie 

Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Jabłonowie 

Pomorskim 
Brak doradztwa 

 Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery rozwijającego umiejętności 
wyboru odpowiedniego zawodu oraz kariery zawodowej 

 Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 

 Zajęcia z klasami III – rekrutacja do szkół, uwzględnienie rynku pracy i 
predyspozycji uczniów 

 Spotkania z pedagogiem szkolnym 

 Spotkania z psychologiem szkolnym 

 Spotkanie z lekarzem medycyny pracy w zakresie edukacji rodziców – 
informacja o ograniczeniach zdrowotnych w różnych zawodach 

 Zajęcia z przedsiębiorczości: zapoznanie uczniów z podstawami 
przedsiębiorczości, przeprowadzenie badań i analiz rynku pracy, 
wycieczka do Urzędu Skarbowego i ZUS w Brodnicy w celu zdobycia 
wiedzy teoretycznej: zakładanie firmy, podatki, deklaracje. Założenie 
przez uczniów wirtualnej firmy: działania marketingowe, działania 
promujące firmę, wypełnianie dokumentacji związanej z otwarciem i 
prowadzeniem firmy 

Osiek Gimnazjum w Osieku 

Brak doradztwa  Wprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo to 
powinno kształtować u młodych ludzi przedsiębiorczość, chęć pracy 
na własny rachunek, uczyć wykorzystywania zdolności i zainteresowań, 
wskazywać kierunki i zapotrzebowanie na zawody potrzebne na rynku 
pracy 

Świedziebnia 
Gimnazjum im. św. Stanisława 

Kostki w Świedziebni 

 Zajęcia dotyczące orientacji zawodowej 
(diagnoza predyspozycji i wsparcie przy      
wyborze dalszego kształcenia – dotyczy 
klas III) 

 Wsparcie w postaci zgody organu prowadzącego na wprowadzenie 1 
godz. tygodniowo z zakresu orientacji zawodowej do szkolnego planu 
nauczania 

 Poszerzenie współpracy szkoły (zwłaszcza w zakresie diagnozy 
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predyspozycji zawodowych) z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Brodnicy 

 Kursy z zakresu doradztwa  zawodowego dla nauczycieli przedmiotów,  
wychowawców 

 Kursy kwalifikacyjne z zakresu doradztwa zawodowego 

 Nawiązanie współpracy z lekarzem medycyny pracy w zakresie 
edukacji rodziców (informacja o ograniczeniach zdrowotnych w 
różnych zawodach) 

 Nawiązanie ściślejszej współpracy z  Powiatowym Urzędem  Pracy w 
zakresie realizacji zadań związanych doradztwem edukacyjno – 
zawodowym 

Zbiczno 
Gimnazjum Zespołu Szkół w 

Zbicznie 
 Realizacja programu dla uczniów 

gimnazjum „Edukacja zawodowa” 
 Potrzeba organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach 

gimnazjalnych, celem dalszego ukierunkowania kształcenia ucznia z 
uwzględnieniem aktualnych potrzeb na rynku 

 
Gimnazjum Zespołu Szkół w 

Pokrzydowie 

 Treści dotyczące zagadnień doradztwa 
zawodowego realizowane są na zajęciach 
z wychowawcą lub pedagogiem 
szkolnym 

Powiat Brodnicki I LO w Brodnicy 

 Na zajęciach z wychowawcą lub 
pedagogiem szkolnym oraz w 
szczególności na  zajęciach z podstaw 
przedsiębiorczości realizowane są  treści 
dotyczące zagadnień doradztwa 
zawodowego  

 W klasach drugich i trzecich 
organizowane są spotkania z doradcami 
zawodowymi z PPP w Brodnicy 

 Spotkania z doradcami zawodowymi z 
Młodzieżowego Centrum Kariery w 
Brodnicy 

 Indywidualne doradztwo zawodowe 
prowadzone przez pedagoga szkolnego 

 Istnieje potrzeba  zatrudnienia specjalisty w szkole w zakresie 
doradztwa zawodowego aby umożliwić indywidualne konsultacje 
uczniom 

 
Zespół Szkół Zawodowych w 

Brodnicy 

 Realizacja projektu „Centrum Sukcesu 
Zawodowego” – edycja  2 (indywidualne 
doradztwo zawodowe, zajęcia grupowe 
z zakresu  umiejętności 
interpersonalnych, staże) 

 Realizacja doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej 

 Staże i praktyki zawodowe zgodnie z kierunkami kształcenia (krajowe i 
zagraniczne) 

 Zajęcia praktyczne zgodne z kierunkami nauczania 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznika nr 7 - Oferta i potrzeby szkolnictwa zawodowego 

 Praktyki zawodowe w nauczanych 
kierunkach 

 
Zespół Szkół Rolniczych w 

Brodnicy 

 Zajęcia z doradztwa zawodowego” 
„Świadomie wybieram przyszłość” 
realizowane są w ramach projektu 
„Centrum Sukcesu Zawodowego - 
edycja 2”.  Staże zawodowe w branży 
gastronomicznej i hotelarskiej były 
realizowane w projekcie „Centrum 
Sukcesu Zawodowego” 

 Realizacja staży zawodowych we wszystkich zawodach 

 
Zespół Szkół Specjalnych w 

Brodnicy 
 Nie dotyczy, od roku 2016 nie będzie 

klas zawodowych 

Nie dotyczy 

 
Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim 

 Zajęcia z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego i staże 
zawodowe realizowane są wyłącznie w 
ramach projektu, którego realizacja 
zostanie zakończona w bieżącym roku 
szkolnym. 

 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego (zespołowe i indywidualne) 

 Staże zawodowe dla uczniów 

Szkoła zawodowa Kierunki kształcenia 
Oferta zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych w zakresie 
przedmiotów zawodowych 

Potrzeby w zakresie rozwoju 
oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych związanej z 
przedmiotami zawodowymi 

Potrzeby w zakresie rozwoju 
infrastruktury i wyposażenia 

Potrzeby w zakresie 
wsparcia nauczycieli i innych 

pracowników 
pedagogicznych kształcenia 

zawodowego 
ukierunkowane na 

podniesienie kompetencji 
lub kwalifikacji 

Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Brodnicy 

 Technika: Ekonomiczne, 
Handlowe, 
Informatyczne, 
Budownictwa, 
Logistyczne, 
Mechatroniczne, 

 Zasadnicza Szkoła 

 Zajęcia przygotowujące 
uczniów do egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe 

 Zajęcia wspomagające w 
zakresie przedmiotów 
zawodowych 

 Zajęcia przygotowujące do 
egzaminów z kwalifikacji w 
poszczególnych zawodach 

 Koła zainteresowań, 
wycieczki studyjne 
zawodoznawcze 

 Uczestnictwo w targach i 

 Unowocześnienie, 
doposażenie i utworzenie 
pracowni 
specjalistycznych 

 Adaptacja bazy lokalowej 
na potrzeby tworzonych i 
unowocześnianych 

 Podnoszenie kompetencji 
i kwalifikacji w zakresie 
kształcenia zawodowego 

 Doposażenie warsztatu 
pracy nauczyciela 
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Zawodowa (szkoła 
przeprowadza nabór we 
wszystkich zawodach 
zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją zawodów) 

 Koła zainteresowań wydarzeniach związanych 
z wprowadzaniem 
najnowszych technologii 

 Kursy kwalifikacyjne 
poszerzające kompetencje i 
umiejętności zawodowe 

pracowni zawodowe 

Zespół Szkół 
Rolniczych w 

Brodnicy 

 Technika: Rolnicze, 
Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, 
Mechanizacji Rolnictwa, 
Hotelarskie,  Architektury 
Krajobrazu, Cyfrowych 
Procesów Graficznych 

 Zasadnicze Szkoły 
Zawodowe (zawody:  
kucharz) 

 W ramach projektu 
„Centrum Sukcesu 
Zawodowego”- edycja 2” 
realizowane są 
następujące zajęcia 
pozalekcyjne: 
„Prowadzenie własnej 
działalności 
gospodarczej”, doradztwo 
zawodowe” Świadomie 
wybieram przyszłość”, 
‘Florystyka”, „Rzeźbienie 
w roślinach”, ‘Grafika 
Komputerowa”, 
„Przygotowanie do 
egzaminów zawodowych”  
Ww. zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów 

  Zajęcia pozalekcyjne i 
pozaszkolne z zakresu 
rozwijania umiejętności 
praktycznych i języków 
obcych zawodowych 
zajęcia z zakresu 
kształtowania postaw 
kreatywności, 
innowacyjności i pracy 
zespołowej niezbędnych 
na konkurencyjnym 
europejskim rynku pracy. 
Konieczność prowadzenia 
zajęć przygotowujących do 
egzaminów z kwalifikacji w 
poszczególnych zawodach,    
wyjazdy zawodoznawcze 
dające możliwość  
zapoznania się z 
innowacjami zawodowymi 
dla wszystkich typów 
szkół. 

 Istniej konieczność 
przeprowadzenia 
innowacyjnych 
przedsięwzięć 
edukacyjnych: „Język obcy 
zawodowy”, „Matematyka 
w gastronomii i w 
hotelarstwie”, „Rozwój 
innowacyjnych postaw 
przedsiębiorczych”, „Filary 
poprawnej komunikacji w 

  Realizacja 
przedsięwzięcia: „Cyfrowa 
szkoła”, wyposażenie 
pracowni technik 
cyfrowych procesów 
graficznych, doposażenie 
pracowni usług 
gastronomicznych, 
hotelarskiej, działalności 
gospodarczej 

 Stworzenie pracowni 
języka obcego 
zawodowego (2 
pracownie) 

 Akustyczna adaptacja hali 
widowiskowo-sportowej 

 Adaptacja auli szkolnej 

  Podniesienia kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli 
oraz pracowników, 
ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych 
uczniów i indywidualnego 
podejścia do ucznia w 
zakresie nowoczesnych 
trendów zawodowych 

 Przygotowanie nauczycieli 
w zakresie uzupełnienia, 
poszerzenia kwalifikacji, 
nauczycieli kształcenia 
zawodowego/instruktoró
w praktycznej nauki 
zawodu  ( kursy 
podnoszące kwalifikacje, 
studia podyplomowe, 
wyjazdy zawodoznawcze) 

 Udział nauczycieli w 
stażach w zakładach pracy 

 Utworzenie etatu doradcy 
zawodowego 
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biznesie”, „Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe”, 
„Wsparcie 
psychologiczno-
pedagogiczne”, „Barista”, 
„Barman”, „Kelner”, 
„Florystyka”, „Ochrona 
roślin”, „Wózki widłowe”, 
„Grafika komputerowa”, 
„Cyfrowe procesy 
graficzne”, „Mistrzowie 
gotowania”, „Dekoracje 
cukiernicze”, 
„Przygotowanie do 
egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe” 

Zespół Szkół 
Specjalnych w 

Brodnicy 

 Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa (zawody: 
tapicer, krawiec, 
cukiernik, fryzjer, ślusarz, 
elektryk, hydraulik, 
stolarz, murarz, mechanik 
operator maszyn i 
pojazdów rolniczych, 
mechanik samochodowy) 

 Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 
(zajęcia praktyczne o 
profilu gastronomicznym 
w kuchni, ogrodniczym, 
artystyczno - 
technicznym, krawieckim, 
informatycznym, 
sportowym 

 Nie dotyczy, od roku 
2016 nie będzie klas 
zawodowych 

 

 Nie dotyczy, od roku 2016 
nie będzie klas 
zawodowych 

 

 Nie dotyczy, od roku 2016 
nie będzie klas 
zawodowych 

 

 Nie dotyczy, od roku 2016 
nie będzie klas 
zawodowych 

 

Zespół Szkół w 
Jabłonowie 
Pomorskim 

 Technik usług 
gastronomicznych 

 Technik ekonomista 

Dotychczasowa oferta zajęć 
jest niewystarczająca. Poza 
tym obecnie prowadzone 
zajęcia pozalekcyjne są 

 Zajęcia pozalekcyjne 
specjalizacyjne w ramach 
istniejących kierunków 
kształcenia dostosowane 

 Wyposażenie i 
doposażenie pracowni: 
usług gastronomicznych, 
hotelarskiej, 

 Kursy doskonalące dla 
nauczycieli istniejących 
kierunków kształcenia  

 Studia podyplomowe dla 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznik 8 - Główne zasoby i potencjały kulturowe ORSG Powiatu Brodnickiego  

Jednostka 

terytorialna 
Główne zasoby i potencjały kulturowe Potrzeby w zakresie zachowania, rozwoju, wsparcia i renowacji obiektów zabytkowych 

Bartniczka 
Kościoły w Radoszkach, Grążawach, Nowych Świerczynach i 

Jastrzębiu 

 Obiekty te wymagają one ciągłych inwestycji w zakresie renowacji zewnętrznej, jaki 
wewnętrznej. Prac renowacyjnych wymagają również zabytkowe cmentarze przykościelne 

Bobrowo 

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego w Bobrowie 

(XII/XIII w.), Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w 

Brudzawach (XIV w.), Kościół p.w. św. Mikołaja w 

Kruszynach (I poł. XIV w.), Kościół p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Nieżywięciu (I poł. XIV w.), grodzisko w 

Bobrowie i Chojnowie, zespół dworsko – parkowy w 

Słoszewach i Nieżywięciu 

 W większości obiekty wymagają remontów i renowacji  

Brodnica g.m. 

Ruiny zamku krzyżackiego z zachowaną główną wieżą, 

Kościół farny p. w. świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, 

Ratusz, Wieża Bramy Mazurskiej, mury miejskie, Pałac Anny 

Wazówny, Kościół ewangelicki p. w. Matki Bożej Królowej 

Polski, spichlerz 

 Kościół farny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - prace konserwatorskie i renowacyjne 
wnętrza kaplicy i ołtarza głównego, ciąg dalszy prac renowacyjnych przy elewacjach 
kościoła, drenaż  wokół całego kościoła z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej 

 Kościół  pw. Matki  Bożej  Królowej  Polski - odwodnienie i osuszenie  fundamentów 
kościoła 

 Kościół pw.  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi  Panny - dokończenie  prac  
renowacyjnych  przy   zabytkowych organach 

 Brama Kamienna (Chełmińska) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja 
blend i sterczyn, renowacja poszycia dachowego, rekonstrukcja zniszczonej elewacji 

 Spichlerz z barokowym portalem - wymiana poszycia dachowego, remont łazienki, 
wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych 

 Ruiny zamku pokrzyżackiego  wraz z piwnicami (ul. Zamkowa) - remont stropów piwnic, 
remont łazienek w piwnicach, wymiana instalacji elektrycznej 

 Wieża pokrzyżacka (ul. Zamkowa) - rekonstrukcja murów (wymiana zniszczonych cegieł), 

 Hotelarstwo realizowane w ramach 
projektu, który zakończy się 
w bieżącym roku szkolnym. 

do potrzeb rynku pracy ekonomicznej, techniki 
biurowej, 
przedsiębiorczości 

 Wyposażenie pracowni dla 
nowych kierunków 
kształcenia 

nauczycieli nowych 
kierunków kształcenia 
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zabezpieczenie przeciwpożarowe schodów, wymiana stolarki okiennej 

 Pałac Anny Wazówny - modernizacja ciągu komunikacyjnego, wymiana instalacji 
elektrycznej, instalacji p. poż., wymiana konstrukcji, pokrycia oraz ocieplenie dachu 

 Mury przedzamcza – wymagają  interwencji  konserwatorskiej i restauratorskiej 

 Cmentarz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej – prace naprawcze i konserwatorskie 

Brodnica g.w. 

Kościół p.w. św. Mikołaja w Cielętach (I poł. XIV w.), 

Kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana w Szczuce (I poł. XIV 

w.), Kościół w Gorczenicy, chata z przełomu XVII/XVIII 

wieku w Szczuce, budynki mieszkalne, dwory i parki 

podworskie, w większości stanowiące własność prywatną 

 W większości obiekty te wymagają znacznych nakładów na remonty i renowacje 

Brzozie 

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Brzoziu, pałac i park w 

Augustowie (I poł. XX w.), pałac w Kuligach (II poł. XIX 

w.), rodowy ewangelicki nieczynny cmentarz w Jajkowie 

(Rodziny Abramowskich), liczne przydrożne kapliczki 

 Wsparcia w zakresie renowacji wymagają: Pałac i park w Augustowie, Pałac w Kuligach, 
Rodowy ewangelicki nieczynny cmentarz w Jajkowie, przydrożne kapliczki 

Górzno 

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 

1765 roku w Górznie, zespół młyński z 1905 roku w 

Czarnym Bryńsku-Traczyskach, zabytkowe domy drewniane, 

drewniano-murowane i murowane w Górznie z przełomu 

XVIII/XIX wieku oraz z XIX wieku 

 Wsparcia w pierwszej kolejności wymagają: Kościół parafialny w Górznie, Zespół 
Młyński w Traczyskach, Kapliczki przydrożne 

Jabłonowo 

Pomorskie 

Kościół p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim 

zbudowany w 1865 roku, drewniany Kościół p.w. Św. 

Marcina w Góralach z 1723 roku, neogotycki pałac (obecnie 

klasztor Sióstr Pasterek) w Jabłonowie 

Pomorskim z lat 1854-59, kościół i cmentarz w Konojadach z 

1896 roku, Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Lembargu z 

XIV wieku, zespół pałacowo-parkowy w Nowej Wsi 

Szlacheckiej, pałac z okresu 

XV-XVIII wieku oraz Pałac letni na ul. Parkowej w 

Jabłonowie Pomorskim 

 Obiekty wymagają ciągłych inwestycji w zakresie renowacji zewnętrznej, jaki i 
wewnętrznej 

Osiek 
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 

klasycystyczna dzwonnica i plebania,  zespół dworsko-

parkowy w Osieku, wczesnośredniowieczne grodzisko, zwane 

 Brak 
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miejscowo „Szańcem”, Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 

Męczennika, grodzisko zwane miejscowo „Kocią Górką”, 

kilkanaście zabytkowych drewnianych chat i murowanych 

domów, zespół budynków kolejowych, cmentarze 

Świedziebnia 

Historyczny układ ruralistyczny – typ ulicówka, w 

Świedziebni, Rzymsko-katolicki kościół parafialny p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Bartłomieja w 

Świedziebni, cmentarz przykościelny, nieczynny z płytą 

nagrobną Józefa Niemojewskiego, starosty śremskiego, 

generała wojsk Królestwa Polskiego (zmarł w 1830 roku), 

dwór murowany (2 poł. XIX w.) w Świedziebni, Kościół 

filialny (kościoła w Świedziebni) p.w. św. Michała Archanioła, 

wczesnośredniowieczne grodzisko w Księtach, cmentarz 

ewangelicki (2 poł. XIX w.) w Michałkach, liczne stanowiska 

archeologiczne, domy drewniane i murowane z przełomu 

XIX i XX w. 

 Z weryfikacji stanu obiektów architektury figurujących w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków należy stwierdzić, że w najgorszym stanie są zespoły dworskie i folwarczne, 
historyczne układy urbanistyczne, cmentarze ewangelickie oraz miejsca pamięci 
narodowej. Najlepiej zachowane są obiekty w rejestrze zabytków, cmentarze i obiekty 
przykościelne, kapliczki. W przypadku nie powzięcia jakichkolwiek kroków zmierzających 
do ochrony zachowanych budynków oraz układów przestrzennych przewiduje się w 
najbliższych latach całkowitą degradację założeń 

 

Zbiczno 

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, zespół parkowo-dworski 

w Tomkach, grodzisko w Żmijewku, Kościół p.w. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, tartak, 

młyn wodny, dom młynarza, jaz w Gaju-Grzmięcy 

 Renowacji wymagają kościoły w Pokrzydowie i Żmijewie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznik nr 9 - Stan techniczny oraz potrzeby w zakresie odnowy infrastruktury instytucji kultury 

Jednostka 
terytorialna 

Instytucja kultury 
Stan techniczny infrastruktury kultury i potrzeby w zakresie odnowy instytucji 

kultury 
Imprezy i wydarzenia kulturalne 

Bartniczka 

Świetlice wiejskie  
(Samin, Radoszki, 

Grążawy, Łaszewo, 
Stare Świerczyny, 
Nowe Świerczyny, 

Igliczyzna) 

W okresie ostatnich 3 lat została przeprowadzona termomodernizacja i 
wyposażenie wnętrz świetlic w Radoszkach, Grążawach i Starych Świerczynach.  

Prac termomodernizacyjnych i remontu wymagają świetlice w Saminie, 
Igliczyźnie i Nowych Świerczynach. Konieczne jest również wyposażenie świetlic 
w Igliczyźnie i Saminie w stoły i krzesła. 

Miszkańcy, w szczególności miejscowości Bartniczka zgłaszają potrzebę 
wybudowania i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bartniczce 

 Corocznie Święto Miodu, które nawiązuje swoją 
nazwą i programem do herbu Gminy Bartniczka oraz 
tradycji gminy związanej z bartnictwem 
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Bobrowo 

Świetlice wiejskie 
(Brudzawy, Tylice, 
Drużyny, Kruszyny 

Szlacheckie, 
Kruszyny, 

Zgniłobłoty, 
Czekanowo, Budy 

Choińskie, 
Grabówiec, Chojno, 

Dąbrówka) 

Wymagane gruntowne remonty w zakresie modernizacji toalet, wymiany pokrycia 
dachowego, wykonania docieplenia ścian oraz nowej elewacji, modernizacji 
systemu ogrzewania, zaplecza socjalnego, wykonania parkingów, chodników oraz 
innej infrastruktury zewnętrznej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, 
dostosowania dla osób niepełnosprawnych 

 Gminny i Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 

 Dożynki Gminne 

 Dni Gminy Bobrowo 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Bobrowie 

Wiejski Dom 
Kultury w 

Nieżywięciu 

Wymagany remont pomieszczeń i modernizacja toalet oraz dostosowanie 
obiektów dla osób niepełnosprawnych  

 

Brodnica 
g.m. 

Brodnicki Dom 
Kultury 

Stan obiektu jest stosunkowo dobry.  

W najbliższym czasie należy przeprowadzić prace obejmujące remont elewacji, 
wymianę okien w części dobudowanej, remont sceny sali widowiskowej wraz z 
wyposażeniem, remont pozostałych pomieszczeń z uwzględnieniem  adaptacji  
pod  potrzeby konkretnych  sekcji  oraz  kółek zainteresowań, wybudowanie 
muszli  koncertowej  w parku BDK. 

 Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny - „Jarmark z 
królewną Anną” 

 Volvo  Triatlon 

 Merida Mazovia  MTB Marathon 

 Dni  Brodnicy  

 Muzyczny Camping 

 Festiwal  Rap Reggae Night 

 Impresje Orkiestr Dętych  

 Festiwal  Open Music 

 Turniej  Tańca Towarzyskiego 

 Cykl imprez  na brodnickim  Rynku „Artystyczne lata 
w  Brodnicy” 

Muzeum 

Potrzeby w zakresie odnowy  i konserwacji obejmują: 

 Brama Chełmińska wraz z przyległą kamienicą - wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, konserwacja blend i sterczyn, renowacja poszycia dachowego 
(wymiana zniszczonych dachówek), rekonstrukcja zniszczonej elewacji 
(wymiana zniszczonych cegieł), cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymiana 
systemu monitoringu, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana zaworów w 
grzejnikach, remont łazienek i instalacji  sanitarnej 

 Magazyn zbiorów muzealnych – generalny  remont dachu 

 Ruiny zamku wraz z piwnicami - remont stropów piwnic (m.in. wykonanie 
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej), remont łazienek w piwnicach 
zamkowych (wymiana płytek i armatury), wykonanie odgrzybienia,  wymiana 
instalacji elektrycznej, wymiana monitoringu, wymiana tynków wewnętrznych – 
w łazienkach, rewitalizacja mostu, rekonstrukcja murów (wymiana 
zniszczonych cegieł), wymiana oświetlenia na salach wystawowych. 

  Wieża pokrzyżacka - rekonstrukcja murów (wymiana zniszczonych cegieł), 
zabezpieczenie przeciwpożarowe schodów, wymiana stolarki okiennej 
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 Spichlerz - wymiana poszycia dachowego (m.in. orynnowanie, opierzenie, 
izolacja termiczna), remont łazienki (wymiana armatury i płytek oraz instalacji 
sanitarnej), założenie monitoringu na salach wystawowych, wymiana drzwi 
wejściowych i wewnętrznych 

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

W budynku przeprowadzono  prace  termomodernizacyjne. Wymieniono stolarkę 
drzwiową, okienną, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. 

Największym problemem jest brak dźwigu  dla osób niepełnosprawnych 
umożliwiający sprawną komunikację  pomiędzy kondygnacjami biblioteki. 
Wymiany  wymagają  również regały na książki. 

Brodnica g.w. 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szczuce 

Stan techniczny dobry, niedawno przeprowadzono niewielki remont polegający 
na malowaniu ścian. W najbliższym czasie nakłady nie będą wymagane, ponieważ 
obiekt znajduje się w nowym budynku (budynek gimnazjum). Obiekt 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Dożynki Gminne 

 Dni Gminy Brodnica 

 „Bieg Napoleoński” 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szczuce 

filia w Szabdzie 

Stan techniczny dobry. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Świetlica wiejska w 
Szczuce 

Dla potrzeb organizacji instytucji kultury w gminie możliwe byłoby 
zaadoptowanie budynku świetlicy wiejskiej w Szczuce – niezbędne byłoby jednak 
dokonanie zmian technicznych w budynku (np. wymiana źródeł ciepła), 
zakupienie odpowiedniego do prowadzenia działalności kulturalnej wyposażenia  
oraz zatrudnienie odpowiednich instruktorów. Obecnie imprezy kulturalne 
organizowane są w zależności od ich skali w świetlicach wiejskich lub na terenie 
szkół gminnych.  

Brzozie 

Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Stan techniczny: bardzo dobry  

Plan zorganizowania w najbliższym czasie w budynku Biblioteki Izby Pamięci 
związanej z Dziedzictwem Kulturowym i Historycznym terenu Gminy Brzozie 

 Coroczny dwudniowy Festyn Święto Brzozy 

 Dożynki 

 

Gminny Klub 
Internetowy 

Stan techniczny: bardzo dobry 

Świetlice Wiejskie w 
każdej wsi 

Stan techniczny: bardzo dobry 

Górzno 
Gminny Ośrodek 

Kultury 

Stan techniczny: dobry.  

Konieczna jest rozbudowa budynku, w którym mieściłaby się też biblioteka 
publiczna. 

 Geocaching 

 Udział w sieci miast Cittaslow 

Jabłonowo 
Pomorskie 

Świetlice Wiejskie 
(Lembarg, 

Wymagane gruntowne remonty w zakresie termomodernizacji (wymiany pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania docieplenia ścian 

 Dożynki Gminne 

 Dni Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
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Szczepanki, Nowa 
Wieś, Konojady, 

Górale, Jabłonowo 
Zamek, Buk 
Pomorski, 
Bukowiec) 

oraz nowej elewacji, modernizacji systemu ogrzewania) oraz wykonania 
parkingów, dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych 

 Okolicznościowe festyny 

 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

Jabłonowie 
Pomorskim 

Wymagany gruntowny remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jabłonowie Pomorskim  polegający na: (wymianie pokrycia 
dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji 
systemu ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów) 

 Dożynki Gminne 

 Dni Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

 Okolicznościowe festyny 

 Wyścig kolarski 

 Przeglądy teatralne, muzyczne, koncerty 

 

Miejsko-Gminna 
Biblioteka 

Publiczna w 
Jabłonowie 
Pomorskim 

Wymagany gruntowny remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia 
dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji 
systemu ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowaniu 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu parkingów 

 Klub mam 

 Klub przedszkolaka 

 Zajęcia plastyczno-biblioteczne 

 

Rewitalizacja 
Rynku w 

Jabłonowie 
Pomorskim 

Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim polegająca na: nasadzeniach 
krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie amfiteatru, 
budowie stylowego oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie 
chodników, placu zabaw, budowie fontanny oraz grilla 

 Utworzenie Klubu Miłośników Zieleni w oparciu o 
działający przy MGOK w Jabłonowie Pomorskim 
Klub „Azalia”. Do zadań Klubu Miłośników Zieleni 
należałoby dbanie o krzewy i rośliny wieloletnie 
rosnące na terenie Rynku, przycinanie, pielęgnowanie, 
nawożenie itd. Planuje się utworzenie sekcji 
dziecięco-młodzieżowej, która dzięki uczestnictwie w 
zajęciach mogłaby poszerzać swą wiedzę 
przyrodniczą i spędzać efektywnie czas na świeżym 
powietrzu. 

 Budowa amfiteatru to ważna inwestycja ze względu 
na możliwość organizowania na wolnym powietrzu 
konkursów, np. Konkursu wiedzy o „Małej 
Ojczyźnie”, festiwali: Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Maryjnej. 

 W ramach MGOK powstanie także teatr amatorski, 
który regularnie na deskach amfiteatru będzie 
prezentował swoje spektakle. 

 Powstanie amfiteatru umożliwi przeprowadzanie tzw. 
„Sobót z kulturą”, czyli jednej soboty w miesiącach 
letnich, gdy na deskach amfiteatru będą mogli 
zaprezentować się amatorzy z terenu miasta i gminy 
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oraz zaproszeni goście z sąsiednich gmin. 

 Amfiteatr umożliwi pracę Dyskusyjnego Koła 
Filmowego i pozwoli na wyświetlanie otwartych 
seansów kinowych dla mieszkańców Miasta i Gminy. 

 Oświetlenie pozwoli na zorganizowanie akcji 
„Kulturalna noc”, w ramach której przez całą noc 
będą odbywać się imprezy kulturalne: przedstawienia 
teatralne, cyrkowe, seanse filmowe, pokazy 
astronomiczne. 

 Ciągi piesze, które powstaną w ramach projektu 
zostaną wykorzystane przez Klub „Nording 
Walking”, który promuje aktywny sposób spędzania 
czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Umożliwi 
to zorganizowanie w przyszłości otwartego mitingu 
biegowego i „Nordic Walking” na terenie naszego 
Miasta, co wpisze się w sportowe tradycje naszego 
miasta (organizowany od kilkudziesięciu lat przez SP 
Memoriał im. Janusza Kusocińskiego)  oraz 
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności naszej 
gminy. 

Osiek 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Osieku 

Stan techniczny: dobry  Dożynki gminne 

 Święto Gminy Osiek 

6 świetlic wiejskich Stan techniczny: dobry 

Świedziebnia 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
w Świedziebni 

Stan techniczny: dobry. Wymagane dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 Gminno-parafialne Dożynki 

 Turniej Gmin Pamięci Zbigniewa Gontarskiego 

 Okolicznościowe festyny 

 Doroczne sierpniowe odpusty kościelne św. 
Bartłomieja i Wniebowzięcia NMP  

Zbiczno 

Amfiteatr w 
Zbicznie 

Wymagany remont i poprawa infrastruktury  Festiwal Piosenki Romantycznej 

 Festiwal Reggae-Rock, Zlot Motocyklowy 

 Dożynki 

 Wyścig kolarski 

 Rajdy piesze 

Świetlice w 
Zbicznie, Najmowie 

i Pokrzydowie 

Wymagany remont i poprawa infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 
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Załącznik nr 10 - Obszary chronione na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 

Obszar chroniony 
Rodzaj 
obszaru 

Gmina* 
Łączna 

powierzchnia 
w ha** 

Cel ochrony 

Brodnicki Park 
Krajobrazowy 

Park 
krajobrazowy 

Jabłonowo 
Pomorskie, 
Zbiczno, 
Bobrowo 

16 685,00 

W części położonej w województwie kujawsko-pomorskim: park utworzony 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. W części położonej w województwie warmińsko-mazurskim: szczególnym celem 
ochrony Parku jest ochrona występujących rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt 
oraz siedlisk gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony śladów kultury materialnej regionu i 
popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych regionu. 

Górznieńsko-
Lidzbarski Park 
Krajobrazowy 

Świedziebnia, 
Górzno 

27 764,30 
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. 

Bachotek 

Rezerwat 
przyrody 

Zbiczno 22,71 Zachowanie naturalnych zespołów szuwarowych i leśnych oraz stanowiska kłoci wiechowatej. 

Bagno Mostki Zbiczno 135,05 
Zachowanie naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych z udziałem bażyny czarnej i innych rzadkich 
gatunków roślin. 

Czarny Bryńsk Górzno 13,13 Zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz innych roślin torfowiskowych. 

Jar Brynicy Górzno 28,27 
Zachowanie w naturalnym stanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki 
Brynicy. 

Jar Grądowy Cielęta Brodnica 70,00 
Ochrona żyznych lasów z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami runa, porastającymi 
zbocza i dno jaru ze źródliskami. 

Mieliwo Zbiczno 11,73 
Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem buka na 
granicy jego zasięgu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. 

Mszar Płociczno Świedziebnia 182,39 
Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych z 
udziałem gatunków roślin reliktowych. 

Okonek Zbiczno 9,04 Zachowanie torfowiska przejściowego i wysokiego z charakterystyczną i cenną roślinnością. 

Ostrowy nad 
Brynicą 

Górzno 2,06 
Zachowanie grądu subkontynentalnego Tilio cordatae-Carpinetum betuli. 

Retno Zbiczno 33,60 Zachowanie zbiorowisk grądowych o cechach zespołów naturalnych. 

Rzeka Drwęca 
Zbiczno, 

Brzozie, gm. 
miasta 

1 344,87 
Ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności ochrona środowiska pstrąga, 
łososia, troci i certy. 



Strona | 42  
 

Brodnica, 
Brodnica, 
Bobrowo 

Stręszek Zbiczno 4,46 Zachowanie zespołów roślinności torfowiskowo-bagiennej. 

Szumny Zdrój im. 
Kazimierza 

Sulisławskiego 
Górzno 37,04 

Zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin 
zielnych. 

Żurawie bagno  Zbiczno 5,56 Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pierwotnej roślinności torfowiskowej. 

Doliny Osy u 
Gardęgi 

Obszar 
chronionego 
krajobrazu 

Jabłonowo 
Pomorskie 

16 355,00 
Tereny chronione ze względu na wyróżniające się krajobrazy o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb człowieka związanych z turystyką i 
wypoczynkiem. 

* Gminy położone w granicach ORSG Powiatu Brodnickiego, na których znajduje się obszar chroniony 

** Całkowita powierzchnia obszaru chronionego – obejmuje ORSG Powiatu Brodnickiego oraz teren poza jego granicami, na którym położony jest obszar chroniony 

 Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  

 

Załącznik nr 11 - Obszary Natura 2000 na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 

Obszar  Gmina* 
Łączna 

powierzchni
a w ha** 

Opis 

Bagienna Dolina 
Drwęcy 

Bartniczka, 
Brzozie, gm. 

miejska 
Brodnica, gm. 

wiejska 
Brodnica 

3 366,06 

Obszar jest częścią doliny Drwęcy, na odcinku pomiędzy Brodnicą a przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do 
Głęboczka. Dolina ma od 0,6 do 3,0 km szerokości, zajęta jest przez bagna i łąki, pocięte systemem rowów. Pozostały tu 
także liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 
tworząc rozległe rozlewiska. Roślinność jest silnie zróżnicowana, oprócz łąk występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a 
także niewielkie laski i zarośla wierzbowe. 

Dolina Drwęcy  

Bartniczka, 
Brzozie, 

Bobrowo, 
Zbiczno, gm. 

miejska 
Brodnica, gm. 

wiejska 
Brodnica 

12 561,56 

Rzeka Drwęca stanowi korytarz ekologiczny, wykorzystywany przez różne gatunki ryb, minogów, zwierząt i ptaków. Obszar 
ten znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym wykorzystywanych przez duże ssaki. 
Dolina Drwęcy stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie 
związanych ze środowiskiem wodnym – występują tu liczne i zróżnicowane siedliska przyrodnicze.  

Mszar Płociczno Świedziebnia 181,81 
Mszar Płociczno jest obszarem torfowiskowo-leśnym. Mszar tworzy ok. 70-centymetrowy pokład torfu, na ponad 6-
metrowych osadach gytii wapiennej. Wokół torfowiska rozciąga się kompleks leśny, należący do Nadleśnictwa Skrwilno. 
Dominują bory, głównie bory sosnowe suche i świeże oraz bory mieszane. Od strony południowo-wschodniej rozciągają się 
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wilgotne łąki. 

Ostoja Brodnicka 

Brzozie, 
Zbiczno, gm. 

wiejska 
Brodnica, 

Jabłonowo 
Pomorskie 

4 176,86 

Obszar obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi jeziorami i torfowiskami oraz 
nielicznymi rzekami. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia 
ochrony bioróżnorodności. Łącznie zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane 
ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. 

Ostoja Lidzbarska 

Świedziebnia, 
Bartniczka, 

Brzozie, 
Górzno 

8 866,93 

Ostoja Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego. Obszar ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje się dużą różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, 
florystyczną i faunistyczną. Występują tu dobrze zachowane i zróżnicowane fitocenozy wodne, szuwarowe, torfowiskowe, 
źródliskowe, łąkowe, ziołoroślowe, murawowe, okrajkowe, zaroślowe i leśne. Obszar porastają liczne chronione, zagrożone 
i rzadkie gatunki roślin. 

* Gminy położone w granicach ORSG Powiatu Brodnickiego, na których znajduje się obszar Natura 2000 

** Całkowita powierzchnia obszaru Natura 2000 – obejmuje ORSG Powiatu Brodnickiego oraz teren poza jego granicami, na którym położony jest obszar Natura 2000 

Źródło: Natura 2000, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

 

Załącznik nr 12 - Potrzeby w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego  

Jednostka terytorialna Potrzeby w zakresie budowy ścieżek rowerowych 

Bartniczka  Istnieje potrzeba budowy ścieżek rowerowych w całej gminie, w szczególności wzdłuż drogi wojewódzkiej Brodnica – Działdowo 

Bobrowo 
 Szabda – Czekanowo przy drodze wojewódzkiej nr 543 

 Wymokłe – Niewierz przy drodze krajowej nr 15 

Brodnica g.m. 

Gmina Miasta  Brodnicy ma zamiar  połączyć  istniejącą ścieżkę rowerową przy południowo zachodniej trasie przemysłowej (długość 3,5 km)  z  
planowanymi do realizacji niżej wymienionymi ścieżkami tak, aby połączyć je w jeden ciąg ścieżek umożliwiający komunikacje z jednego końca miasta na 
drugi. 

Sieć ścieżek połączy granice miasta z Gminą  Brodnica ( droga wojewódzka nr  560 ) i z droga powiatową  – granica z Gminą  Zbiczno. 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560  od granicy  z Gminą Brodnica do  Ronda Warszawskiego – co umożliwi 
komunikacje z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż południowo-zachodniej trasy przemysłowej ( obwodnicy). Ścieżka ta będzie wybudowana w 
ramach  projektu  partnerskiego  z Gminą Brodnica i Gminą Osiek  pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  560 z 
miejscowości  Osiek przez wieś Gorczenica ( Gm. Brodnica ) do miasta Brodnicy 

 Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem  ul. Cmentarna o długości ok. 0,16 km  oraz  wzdłuż ulicy Sądowej na odcinku ok. 0,08 km od Ronda 
Toruńskiego do ul. Cmentarnej w Brodnicy 

 Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem  wzdłuż zaprojektowanego  w ramach  obwodnicy odcinka ul. Cmentarnej w Brodnicy do ul. Niskie  Brodno – 
odcinek o długości ok. 0,35 km 
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 Odcinek budowy ścieżki rowerowej od ul. Niskie Brodno  do ul. Wczasowej  zaprojektowany został  w ramach opracowania  Starostwa  dot. budowy  
ścieżki do  Zbiczna 

Ponadto Gmina Miasta Brodnicy opracowuje projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Niskie  Brodno na odcinku od skrzyżowania ulic 
Wczasowej i Niskie Brodno  do drogi  powiatowej  w miejscowości Żmijewo – ten projekt umożliwi  objechanie jezioro dookoła. 

Brodnica g.w. 
 Niezbędna jest budowa ścieżek pieszo - rowerowych biegnących przy trasach głównych dróg dojazdowych do miasta Brodnica (droga krajowa nr 15, 

drogi wojewódzkie nr 544 i 560 oraz drogi powiatowe) 

Brzozie  Potrzeba budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 15 w miejscowości Wielki Głęboczek do miejscowości Jajkowo ok 6 km 

Górzno 
 Istniejące szlaki rowerowe wymagają regularnej konserwacji oraz stałego utrzymania. Znaczną część Gminy obejmuje teren  Górznieńsko–

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz obszar Natura 2000 co ogranicza możliwości tworzenia nowych ścieżek i szlaków. Nie oznacza, to jednak, 
że nie ma potrzeby tworzenia nowych szlaków 

Jabłonowo Pomorskie 

 Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie – Nowa Wieś 

 Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie - Górale-Konojady-Tomki (gm. Zbiczno) 

 Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie – Rywałd (droga wojewódzka 543) 

 Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie - Jabłonowo Zamek-Bukowiec-Lembarg-Kruszyny (gm. Bobrowo) 

Osiek  Osiek – Brodnica  

Świedziebnia  Istnieje potrzeba budowy ścieżek rowerowych 

Zbiczno  Istnieje potrzeba budowy ścieżek rowerowych w całej gminie, planuje się budowę ścieżki rowerowej Brodnica – Zbiczna  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznik nr 13 - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 

Jednostka 
terytorialna 

Oczyszczalnie ścieków i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków – stan 

techniczny, problemy i potrzeby 

Obszary, na których budowa 
kanalizacji jest technicznie lub 

ekonomicznie niezasadna 

Potrzeby w zakresie budowy sieci 
wodno – kanalizacyjnej i 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

Ujęcia wody i stacje uzdatniania wody 
– stan techniczny, problemy i 

potrzeby 

Bartniczka 

Gmina posiada własną oczyszczalnię 
ścieków w m. Bartniczka. W latach 
2015/2018 planowana jest jej 
przebudowa. Do oczyszczalni 
odprowadzane są ścieki komunalne z 
około 60% nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy. 
Ponadto przyjmowane są do niej 
ścieki produkcyjne. Głównym 
dostawca tego rodzaju ścieków jest 
GOTEC Polska Sp. z o.o. Zakład w 

Z uwagi na rozproszoną zabudowę 
niezasadna jest budowa sieci 
kanalizacyjnej w części lub całości 
takich miejscowości jak: Gołkówko, 
Komorowo, Jastrzębie Nowe 
Świerczyny Stare Świerczyny, 
Świerczynki, Koziary, Łaszewo, 
Grążawy, Zdroje, Radoszki, Samin, 
Gutowo, Igliczyzna.  

Gminna sieć kanalizacyjna nie jest 
doprowadzona do następujących 

Gmina Bartniczka posiada dwie stacje 
uzdatniania wody i sieć wodociągową. 
Z istniejących urządzeń 
wodociągowych zaopatruje ponad 90 
procent nieruchomości. W 
najbliższych latach nie jest 
przewidziana budowa nowej sieci 
wodociągowej.  

Ścieki odbierana z około 60 procent 
nieruchomości usytuowanych na 
terenie Gminy. W związku z dużym 

Na terenie gminy funkcjonują dwie 
stacje uzdatniania wody – w 
Grążawach i Radoszkach. Stacje 
przeszły modernizację: stacja w 
Grążawach w 2013 r., stacja w 
Radoszkach w 2005r..  Pokrywają one 
w pełni zapotrzebowanie na wodę w 
gminie. 
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Jastrzębiu.  

Na terenie Gminy Bartniczka 
funkcjonuje 27 przydomowych 
oczyszczalni ścieków . Do roku 2018 
planowana jest budowa nowych 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla nieruchomości, które nie mogą 
być objęte gminną siecią 
kanalizacyjną ze względu na 
uksztaltowanie terenu i niezasadność 
rozbudowy sieci kanalizacyjnych ze 
względów ekonomicznych.  

miejscowości: Gołkówko, Igliczyzna, 
Samin, Koziary i Świerczynki. 

rozproszeniem i niekorzystnym 
ukształtowaniem terenu nie jest 
zasada rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. W związku z tym 
konieczna jest budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków.   

Bobrowo 

Gmina nie posiada własnej 
oczyszczalni ścieków. Ścieki 
przesyłane są do oczyszczalni 
zbiorczej w Brodnicy. 

Na terenie gminy znajduje się 138 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W kolejnych latach planowana jest 
ich dalsza budowa.  

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy 
przebiega przez miejscowości o 
zwartej zabudowie (Czekanowo, 
Grzybno, Bobrowo, Zgniłobłoty, 
Małki, Słoszewy, Wądzyn, Kawki, 
Niezywięć, Grabówiec).  

Na pozostałym terenie, gdzie nie 
występuje zwarta zabudowa budowa 
kanlizacji jest nieuzasadniona. Planuje 
się tam budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

Skanalizowania wymagają 
miejscowości: Dąbrówka, Kruszyny. 

 

W gminie znajdują się cztery ujęcia 
wody – Kruszyny, Nieżywięć, 
Grzybno i Słoszewy. Wszystkie ujęcia 
wymagają modernizacji.  

Brodnica g.m. 

Od 1992 roku w Brodnicy działa  
Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Ze 
względu na wysoki stopień redukcji 
zanieczyszczeń oczyszczalnia spełnia 
standardy zarówno krajowe jak i 
europejskie. 

W Brodnicy funkcjonuje ok. 10 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Nie zdiagnozowano problemów w 
zakresie funkcjonowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Nowy Dwór, Tama Brodzka, 
Bobrowiska, Gortatowo, 
Gorczeniczka, Dzierżno, Szymkowo, 
Sobiesierzno, Kozi Róg, Kruszynki, 
Opalenica, 

Ze względu na intensywny rozwój 
budownictwa (zwłaszcza w terenach 
podmiejskich w Karbowie, Podgórzu, 
Wybudowaniu Michałowo), a także 
na terenach objętych miejscowymi  
planami zagospodarowania 
przestrzennego) niezbędna jest 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na pozostałym obszarze istnieje 
potrzeba rozwoju sieci 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

System zaopatrywania w wodę miasta 
Brodnicy opiera się na dwóch 
ujęciach wody: 

 Wodociąg południowy 
zlokalizowany przy ul. Ustronie 2A 
(9 studni głębinowych) 

 Wodociąg północny zlokalizowany 
we wsi Karbowo (3 studnie 
głębinowe) 

 

Brodnica g.w. 
Gmina Brodnica nie posiada własnej 
oczyszczalni ścieków komunalnych – 
ścieki z sieci gminnego systemu 

Ze względu na fakt że gmina 
Brodnica nie ma własnej oczyszczalni 
ścieków i w związku z tym ścieki z jej 

Gmina Brodnica jest w niewielkim 
stopniu objęta obszarem aglomeracji 
Brodnica. Pomimo inwestowania w 

Mieszkańców gminy zaopatrują w 
wodę dwie hydrofornie: w Mszanie i 
w Szymkowie. Ponadto na potrzeby 
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kanalizacyjnego odprowadzane są do 
oczyszczalni ścieków w mieście 
Brodnicy.  Ze względu na fakt, że sieć 
kanalizacyjna nie obejmuje całego 
terenu gminy w ubiegłym roku gmina 
rozpoczęła projekt polegający na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w ramach którego powstało 
117 takich obiektów. W związku z 
dużą liczbą chętnych również w tym 
roku rozpoczęto nabór na realizację 
tego zadania jako alternatywy dla 
budowy sieci kanalizacyjnych, a 
przede wszystkim w celu likwidacji 
istniejących, często  nieszczelnych 
zbiorników na ścieki tzw. szamb.  

 

terenu odprowadzane są do 
oczyszczalni ścieków w mieście 
Brodnicy budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenach znacznie od 
miasta oddalonych i mających 
charakter rolniczy (rozproszona 
zabudowa) jest ekonomicznie 
niezasadne. Problemem występuje też 
z ukształtowanie terenu gminy – 
znaczne różnice wysokości 
poszczególnych terenów  powodują, 
że budowa sieci jest tam trudna 
technicznie do zrealizowania i w 
związku z tym również 
nieekonomiczna.   

 

budowę sieci kanalizacyjnej  i 
pozostałej infrastruktury szybki 
rozwój budownictwa w gminie i 
znaczny wzrost liczby ludności  
powoduje ciągle zwiększające się 
potrzeby w tym zakresie. Konieczna 
jest modernizacja starych systemów 
kanalizacyjnych mieszkańców – 
likwidacja nieszczelnych szamb. 
Ponadto w rejonach, gdzie budowa 
sieci kanalizacji z różnych powodów 
nie jest uzasadniona niezbędna jest 
budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Nie wszystkie obiekty 
publiczne np. szkoła w Gortatowie 
mają możliwości przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. Obsługująca szkołę 
oczyszczalnia ma już 45 lat.       

 

wsi Karbowo gmina zakupuje wodę z 
miasta Brodnicy – z powodu braku w 
tamtym rejonie własnego ujęcia 
wody. Hydrofornia w Szymkowie  
zaopatruje  w wodę mieszkańców 
wsi: Szymkowo, Kozi Róg, Podgórz, 
Szczuka, Dzierżno, Gortatowo, 
Opalenica, Cielęta, Moczadła, 
Gorczenica, Gorczeniczka, 
wybudowanie Michałowo, 
Sobiesierzno, Nowy Dwór i 
Bobrowiska i Kominy oraz część 
gminy Bartniczka. Hydrofornia w 
Mszanie zaopatruje w wodę 
mieszkańców wsi Mszano, Szabda, 
Niewierz, Bartniki Kruszynki i część 
miasta Brodnica przy ul. Sądowej i 
Targowej. 

W 2013 roku gmina wybudowała 
studnię głębinową w miejscowości 
Mszano i w miejscowości Szczuka 
oraz wykonała modernizację stacji 
uzdatniania wody w miejscowości 
Mszano. Jednakże budynek 
hydroforni w Szymkowie wymaga 
robót remontowych (docieplenia, 
wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej itd.). Problemem 
związanym ze stale rosnącą liczba 
mieszkańców i zużyciem wody jest 
też niewystarczająca przepustowość 
istniejących sieci  wodociągowych, 
konieczne jest więc ich 
przebudowanie na większe średnice 
czy też wybudowanie sieci 
tranzytowych zwłaszcza w kierunku 
od stacji w Szymkowie do Szczuki i 
dalej w kierunku do Gorczenicy i do 
Cieląt. Karbowo będące 
miejscowością o największej liczbie 
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mieszkańców i rosnącym 
zapotrzebowaniu na wodę nie ma 
własnego źródła zaopatrzenia w 
wodę – stare ujęcie jest nieczynne w 
związku z tym niezbędne jest 
wybudowanie nowego lub 
reaktywowanie starego ujęcia wody. 

Brzozie 

Oczyszczalnia ścieków w 
miejscowości Jajkowo, obsługuje 
następujące miejscowości: Jajkowo, 
Świecie, Wielki Głęboczek, Mały 
Głęboczek, i część Brzozia. 
Oczyszczalnia została rozbudowana 
w 2010. Stan techniczny po 
rozbudowie należy określić jako 
dobry. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
posiadają następujące miejscowości: 
Trepki, Kantyła, Małe Leźno, 
Augustowo –wybudowania. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
pozostałych miejscowości na terenie 
gminy (poza koniecznością budowy 
dla miejscowości gminnej – Brzozie) 
jest technicznie i ekonomicznie 
niezasadna: Sugajno, Janówko, 
Zembrze, Wielkie Leźno.  

 

Istnieje pilna potrzeba budowy sieci 
kanalizacyjnej dla zwartej zabudowy 
wsi Brzozie. Dla pozostałych 
miejscowości, gdzie budowa 
kanalizacji jest niezasadna należy 
wybudować przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Należ do nich 
następujące miejscowości: Sugajno 
Janówko, Zembrze, Wielkie Leźno 
oraz pozostałe miejscowości, gdzie 
zwarte zabudowy zostały objęte siecią 
kanalizacyjną.  

Istnieje pilna potrzeba rozbudowy 
sieci wodociągowej w miejscowości 
Małe Leźno, w kierunku Obrazik – 
ok. 5 km sieci.  

 

Na terenie Gminy działają 
następujące ujęcia i stacje uzdatniania 

wody: 

 Brzozie (3 studnie głębinowe) 
obsługuje tereny: Brzozie, Wielki 
Głęboczek, Mały  Głęboczek, 
Sugajno 

 Wielkie Leźno (2 studnie 
głębinowe) obsługuje tereny: 
Wielkie Leźno, Małe Leźno, 
Zembrze,   Janówko, Trepk 

 Świecie (2 studnie głębinowe) 
obsługuje tereny: Świecie, Jajkowo, 

Kantyła, Kuligi 

Stacje uzdatniania wody są 
zmodernizowane, ich stan techniczny 
można uznać za dobry. Istnieje 
potrzeba budowy dodatkowych ujęć 
wody (dla każdej ze stacji po jednej 
studni głębinowej). 

Górzno 

Oczyszczalnia ścieków w 
Miesiączkowie – Obręb 
Miesiączkowo, 87-320 Górzno, 
własność: „Unifreeze” Sp. z o.o., 
Obsługuje: Zakład produkcyjny 
UNIFREEZE,  wieś Miesiączkowo, 
miasto Górzno, część wsi Zaborowo, 
część wsi Fiałki, część wsi Górzno 
Wybudowanie. 

Oczyszczalnia została 
zmodernizowana w 2012 roku i 
spełnia wszystkie normy dla tego 

Budowa sieci kanalizacyjnej jest 
ekonomicznie niezasadna na terenach 
wiejskich o rozproszonej zabudowie, 
w szczególności w całym sołectwie 
Czarny Bryńsk (obszar chroniony – 
Park Krajobrazowy, Obszar Natura 
2000). W pozostałych sołectwach na 
obszarach o rozproszonej 
charakterystyce zabudowy zasadne 
jest budowanie przydomowych 
oczyszczalni  ścieków: 

 Czarny Bryńsk – ilość ok. 40 szt. 

Wielu nowych właścicieli 
nieruchomości, zwłaszcza 
przybywających na sezon jest lub 
może być zainteresowana budową 
oczyszczalni przydomowych. 

 

W Górznie na obszarze miasta 
funkcjonuje jedna stacja uzdatniania 
wody, która wymaga gruntownej 
modernizacji. 
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rodzaju obiektu.  

Ilość przydomowych oczyszczalni 
ścieków w poszczególnych 
sołectwach: 

 Miasto Górzno: 10 szt. 

 Górzno – Wybudowanie: 33 szt. 

 Szynkówko: 8 szt. 

 Czarny Bryńsk: 10 szt. 

 Szczutowo: 35 szt. 

 Gołkowo: 43 szt. 

 Zaborowo: 4 szt.  

 Miesiączkowo: 18 szt. 

 Fiałki: 3 szt. 

Stan techniczny przydomowych 
oczyszczalni jest dobry, gdyż 
większość zbudowanych została w 
okresie ostatnich 7 lat.  

 Górzno – Wybudowanie – ilość ok. 
50 szt. 

 Fiałki – ilość ok. 30 szt. 

 Szynkówko – ilość ok. 45 szt. 

 Zaborowo – ilość ok. 25 szt. 

 

Jabłonowo-
Pomorskie 

Ścieki odprowadzane są do miejskiej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w Jabłonowie Pomorskim oraz do 
oczyszczalni przyzagrodowych. 
Oczyszczalnia obsługuje następujące 
miejscowości: 

 Jabłonowo Pomorskie 

 Konojady 

 Mileszewy 

 Kamień 

 Jaguszewice 

 Piecewo  

 Jabłonowo Zamek  

 Szczepanki 

W związku z tym, iż oczyszczalnia 
obsługuje dużą ilość miejscowości 
występuje konieczność zakupu nowej 
prasy do odwadniania osadów. 
Obecnie gmina posiada prasę z 1998 
r., której stan techniczny i wydajność 

Budowa kanalizacji jest ekonomicznie 
niezasadna w miejscowościach:  

 Budziszewo 

 Buk Góralski 

 Bukowiec 

 Górale  

 Jabłonowo Zamek  

 Konojady  

 Nowa Wieś  

 Lembarg 

 Buk Pomorski  

 Płowęż 

 Płowężek 

 Gorzechówko 

 Szczepanki 

W związku z powyższym zasadne jest 
budowanie przydomowych 
oczyszczalni  ścieków w ww. 
miejscowościach. 

Potrzeba rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w Jabłonowie 
Pomorskim w oparciu o projekt 
aglomeracji Jabłonowa Pomorskiego. 
Konieczna jest budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach:  Budziszewo, 
Buk Góralski, Bukowiec, Górale, 
Jabłonowo Zamek, Konojady, Nowa 
Wieś, Lembarg, Buk Pomorski, 
Płowęż, Płowężek, Gorzechówko, 
Szczepanki. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach: 
Adamowo – 15, Budziszewo - 45, 
Buk Góralski -76, Bukowiec - 46, 
Górale - 99, Jabłonowo Zamek - 66, 
Kamień – 27, Konojady - 48, Nowa 
Wieś - 72, Lembarg - 115, Buk 
Pomorski - 69, Płowęż - 69, 
Płowężek - 7, Gorzechówko - 27 , 

Gminne stacje uzdatniania wody 
stanowią:  

 2 studnie głębinowe w 
Miliszewach, obsługujące: 
Mileszewy, Lembarg, Budziszewo, 
Bukowiec, Jaguszewice, Jabłonowo 
Zamek 

 2 studnie głębinowe w Góralach, 
obsługujące: Górale, 
Gorzechówko, Buk Góralski, 
Konojady 

 3 studnie głębinowe w 
Szczepankach, obsługujące: 
Jabłonowo Pomorskie, Szczepanki, 
Jabłonowo Zamek, Buk Pomorski, 
Nowa Wieś, Płowęż, Płowężek, 
Piecewo, Kamień 

Stan techniczny stacji jest dobry. 
Modernizacji wymaga stacja w 
Góralach. 
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nie zabezpiecza potrzeb oczyszczalni. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
posiadają następujące miejscowości: 

 Bukowiec: 25 szt. 

 Jabłonowo - Zamek: 3 szt. 

 Budziszewo: 3 szt. 

 Buk Góralski: 1 szt. 

 Górale: 2 szt. 

 Konojady: 4 szt. 

 Nowa Wieś: 1 szt. 

 Piecewo: 2 szt. 

 Jabłonowo Pomorskie: 1 szt. 

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie nie posiada informacji na 
temat stanu technicznego 
przydomowych oczyszczalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczepanki - 63. Łącznie 844 szt. Do 
2020 roku do realizacji 50%. 

Ponadto istnieje również konieczność 
remontu infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na ul. Główna-
Kolejowa-Sikorskiego w Jabłonowie 
Pomorskim. 

Remont infrastruktury wynika z 
konieczności rozłączenia istniejącej 
kanalizacji ogólnospławnej i wymiana 
odcinka rurociągu wodociągowego w 
ulicy Głównej i Kolejowej w związku 
z planowaną przebudową ulic w ciągu 
dróg powiatowych oraz wymóg 
rozłączenia kanalizacji 
ogólnospławnej. Wodociąg do 
wymiany na odcinku długości 300,0 
m średnicy 150 mm,  kanalizacja 
deszczowa rur PCV fi 200 – 500 mm 
o długości ca  1360 m w ciągu ul. 
Głównej i Kolejowej z osadnikiem 
piasku i separatorem lamelowym do 
zatrzymania odpadów 
ropopochodnych. 

Osiek 

Na terenie gminy Osiek jest 1 
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana 
we wsi Osiek o wydajności 
projektowej 134,6 m³/dobę. Średnio 
na dobę przyjmuje około 83 m³ 
ścieków. Jest to oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna. 
Oczyszczalnia o wysokiej 
skuteczności oczyszczania ścieków, 
stan techniczny dobry. 

Na terenie gminy Osiek funkcjonuje 
60 szt przydomowych oczyszczalni 
ścieków wykonanych w ramach 
PROW oraz  ok. 50 szt 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Budowa kanalizacji jest niezasadna na 
terenie wsi: Dębowo, Kretki Duże, 
Kretki Małe, Kujawa, Łapinóż, 
Sumin, Sumówko, Szynkowizna, 
Tomaszewo, Warpalice, Wrzeszewo. 
W miejscowościach tych należy 
postawić na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Potrzeba rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w części  miejscowości 
położonych wzdłuż nitka istniejącej 
sieci, natomiast w miejscowościach 
odległych budowa przydomówek, 
jako alternatywa szamb. 

 

W gminie są dwie stacje uzdatniania 
wody – Obórki (2 studnie głębinowe) 
i Sumin (2 studnie głębinowe). Stacja 
uzdatniania wody w Suminie została 
całkowicie zmodernizowana w 2013 
roku. Stacja uzdatniania wody w 
Obórkach wymaga remontu. Gmina 
posiada opracowana dokumentacje 
na remont tej stacji . 
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wykonanych ze środków własnych 
inwestorów. 

Świedziebnia 

Na terenie gminy  funkcjonuje  
biologiczno-mechaniczna 
oczyszczalnia ścieków  w 
miejscowości Świedziebnia, 
wybudowana w roku 1984. Istniejąca 
oczyszczalnia mechaniczno 
biologiczna jest bardzo przestarzała – 
ścieki wpływają do rowów   
cyrkulujących, następnie do osadnika 
ścieków, osad  wypuszczany jest na 
poletka osadowe, oczyszczone 
ścieków wpływają do rurociągu 
krytego który wpływa do cieku  
Pissiak. Elementy budowlane są 
wyeksploatowane, nie nadają się do 
remontu, przestarzały układ 
technologiczny wpływa negatywnie 
na środowisko. Ponadto zużycie 
energii na oczyszczalni jest bardzo 
wysokie, rentowność oczyszczalni jest  
niska.  

Na terenie gminy wykonanych jest  
25 oczyszczalni przyzagrodowych. 

Ponadto w Szkole Podstawowej 
Świedziebnia i Janowo  wybudowano 
w roku 2012 oczyszczalnie 
przyszkolne, które bardzo dobrze 
funkcjonują. 

 

Budowa kanalizacji zbiorowej w 
pozostałych miejscowościach nie jest 
wskazana z powodu następujących 
przyczyn:  

 Rzeźba terenu nie pozwala na 
prowadzenie rurociągów kanalizacji 
z poszczególnych sołectw do 
oczyszczalni w sposób 
grawitacyjny. Wymaga to budowy 
przepompowni oraz rurociągów 
tłocznych, co związane jest z 
kosztami inwestycyjnymi, a także z 
kosztami eksploatacyjnymi 

 Duże rozproszenie zabudowy przy 
jednoczesnym zmiennym 
ukształtowaniu terenu  jest bardzo 
niekorzystne dla budowy kanalizacji 
zbiorczej – ekonomicznie 
nieuzasadniona 

W miejscowościach,  w których nie 
ma kanalizacji planuje się  budowę 
przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków: Janowo, Okalewko, Księte, 
Brodniczka, Mełno, Rokitnica Nowa, 
Chlebowo, Dzierzno, Kłuśno, 
Michałki, Grzęby, Zduny, Zasady 
Nowe, Zasady, Zasadki, Ostrów. 
Alternatywą rozwiązania jest budowa  
trzech dodatkowych oczyszczalni 
grupujących wsie najbardziej zwarte 
(Janowo, Okalewko, Michałki).   

Gmina Świedziebnia zaopatrywana 
jest w wodę za pomocą ujęcia wód 
podziemnych które składa się z 
czterech studni głębinowych.  

Z ujęcia podstawowego woda 
tłoczona jest do stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Rokitnica 
Nowa, która w pełni zabezpiecza 
dostawę wody dla całej gminy. 

Obiekt  został zmodernizowany w 
roku 2011. Jednakże planuje się 
jeszcze budowę instalacji podnoszącej 
ciśnienie w sieci. 

Zbiczno 

Brak oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy, ścieki przekazywane są 
kolektorem tłocznym do oczyszczalni 
ścieków w Brodnicy. 

Na terenie gminy istnieje niewielka 
ilość oczyszczalni przydomowych w 
obszarze miejscowości Zbiczno i 
Żmijewko. Pojedyncze oczyszczalnie 

Na terenie gminy Zbiczno 
funkcjonuje rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa (za wyjątkiem centrów 
wsi Zbiczno, Pokrzydowo, 
Najmowo, Brzezinki, Grzmięca ,Gaj- 
Grzmięca, Żmijewo – została tu 
wybudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej) w związku z powyższym 

Gmina posiada projekt rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej dla części obszaru 
Żmijewka. Istnieje potrzeba budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków  
na pozostałych nieskanalizowanych 
terenach, szczególnie w obszarze wsi 
Ciche  i Sumówko. 

 

W gminie funkcjonują cztery stacje 
uzdatniania wody: 

 Zbiczno – stacja czerpie wodę z 
czterech ujęć (nr 1  i 1a przy 
Ośrodku zdrowia, nr 2 przy 
siedzibie ZUK oraz nr 2b na 
terenie stacji uzdatniania). Stacja 
dostarcza wodę dla wsi: Zbiczno, 
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przydomowe funkcjonują na 
pozostałych terenach.  

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
tym obszarze jest utrudniona i byłaby 
bardzo kosztowna oraz generowałaby 
w przyszłości znaczne koszty - duża 
ilość przepompowni przydomowych i 
zbiorczych.  

 

Zarośle, Żmijewko, Żmijewo, 
Brzezinki, Sumowo, Najmowo, 
Sumówko, Tomki i Godziszka. 
Stan techniczny hydroforni jest 
dobry, przeszła ona modernizację. 
Obecnie najważniejszą potrzebą 
jest budowa zbiornika retencyjnego 
wody o pojemności minimalnej 150 
- 300 m3. 

 Pokrzydowo – stacja uzdatnia 
wodę z dwóch ujęć (nr 1 i nr 2 na 
terenie stacji uzdatniania). Stacja 
dostarcza wodę dla wsi: 
Pokrzydowo, Szramowo, Lipowiec, 
Zastawie i Równica. Stan 
techniczny hydroforni jest dobry. 
W związku ze zwiększającą się 
ilością nowych odbiorców należy 
mieć na uwadze w przyszłości 
powiększenie zbiornika 
retencyjnego oraz wybudowanie 
nowego trzeciego ujęcia wody. 

 Ciche – stacja uzdatnia wodę z 
dwóch ujęć wody (nr 1 i nr 2 na 
terenie stacji uzdatniania). Stacja 
dostarcza wodę dla wsi: Ciche, 
Ładnówko i Robotno Fitowo. Stan 
techniczny hydroforni jest 
dostateczny. Instalacja 
wodociągowa stacji nie była 
remontowana, najpilniejsze 
potrzeby modernizacyjne to 
remont kapitalny polegający na 
wymianie systemu odżelaziaczy, 
wymianie sytemu hydroforowego 
na zestaw pomp poziomych oraz 
wymianie szaf sterujących. W 
związku z tym, że jedno ujęcie 
wody jest uszkodzone - wymaga 
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renowacji,  konieczne byłoby 
wybudowanie nowego trzeciego 
ujęcia wody. 

 Gaj – stacja uzdatnia wodę z 
dwóch ujęć wody (nr 1 i nr 2 na 
terenie stacji uzdatniania). Stacja 
dostarcza wodę dla wsi: Gaj, 
Grzmięca i Strzemiuszczek. Stan 
techniczny hydroforni jest 
dostateczny. Najpilniejsze potrzeby 
modernizacyjne to remont 
kapitalny polegający na wymianie 
systemu odżelaziaczy oraz 
wymianie szaf sterujących. W 
związku ze zwiększającą się ilością 
nowych odbiorców na terenie 
obsługiwanym przez stacje oraz z 
brakiem wydajności p-poż na sieci 
gminnej zestaw pomp poziomych 
jest niewystarczający i należy go 

powiększyć. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 

Załącznik nr 14 – Problemy i potrzeby gmin z terenu ORSG Powiatu Brodnickiego w zakresie gospodarki odpadami  

Jednostka terytorialna Problemy i potrzeby związane z systemem gospodarki odpadami 

Bartniczka Brak problemów. 

Bobrowo 

 Na terenie gminy nie ma stacjonarnego PSZOK 

 Niska świadomość mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów niekomunalnych jak np. papa dachowa, styropian 

 Małe tempo demontażu odpadów azbestowych (drogi koszt wykonania nowych pokryć dachowych) 

 Potrzeba edukacji ekologicznej mieszkańców  

Brodnica g.m. 

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje potrzeba: 

 budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

 rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

 budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych  

Brodnica g.w. 
W gminie Brodnica występuje zbyt mała ilość lub nieodpowiedni stan techniczny pojemników na odpady u mieszkańców gminy, mała 
świadomość mieszkańców dotycząca zasad segregacji śmieci, problem z zagospodarowanie odpadów niekomunalnych a wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych typu: papa dachowa, styropian, opony od większych pojazdów, małe tempo demontażu i utylizacji odpadów 
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azbestowych (duże koszty dla mieszkańców związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego). Odpady biodegradowalne 
zagospodarowywane są w gospodarstwach domowych w związku z tym gmina ma problem z osiągnięciem poziomu odzysku wymaganego 
przepisami podobnie ma się z metalami. 

Brzozie Brak problemów.  

Górzno 

Największym problemem jest niska świadomość społeczeństwa oraz przyzwyczajenia do spalania śmieci we własnych piecach c.o., problemem jest 
również używanie popiołu do utwardzania dróg dojazdowych do posesji. Należy przeprowadzić szereg spotkań z mieszkańcami oraz działań 
edukacyjnych dot. obszaru ochrony środowiska na których będzie podnoszona  świadomość mieszkańców.  

Przeprowadzanie kontroli przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno oraz Policję pomogłyby załagodzić ten problem. 

Działania edukacyjne maja także pomóc w osiąganiu wskaźników wielkości zbieranych odpadów segregowanych. Segregacja ciągle jest 
niewystarczająca, ludność w zbyt małym zakresie prawidłowo segreguje odpady, wiele jest śmieci zmieszanych. Tradycyjne ogrzewanie posesji to 
problem spalania w piecach CO papieru i innych materiałów trudne do zweryfikowania i oceny skali ilości palenia np. papieru. 

Edukacja ekologiczna ma tu więc priorytetowe znaczenie.  

Innym problemem jest niechęć mieszkańców w stosunku do przejścia na inne formy ogrzewania mieszkań i posesji (gaz, biogaz, olej, solary itp.) 
często spowodowana brakiem środków finansowych na takie inwestycje.  

Jabłonowo Pomorskie 

Obecnie na terenie Gminy odpady segreguje około 67% mieszkańców. Obsługujący ich PSZOK wymaga przebudowy, gdyż nie spełnia 
wszystkich wymogów technicznych i prawnych. Ww. przebudowa dotyczyłaby: ogrodzenia nieruchomości, utwardzenie terenu, budowy wiaty 
wraz z budynkiem socjalnym, budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, nasadzenia drzewek ozdobnych oraz wyposażenia placu 
w kontenery na odpady selektywnie.     

Osiek Brak problemów.  

Świedziebnia 

Najważniejszym  problemem są potrzeby inwestycyjne związane z organizacją stacjonarnego PSZOK.  

Problem jest redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania oraz selektywna zbiórka odpadów selektywnych, na 
wymaganych poziomach. 

 

Zbiczno Istnieje potrzeba budowy stacjonarnego PSZOK. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 



 

Załącznik nr 15 - Potrzeby w zakresie modernizacji energetycznej gminnych budynków użyteczności 

publicznej na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 

Jednostka 
terytorialna 

Najważniejsze obiekty 
użyteczności publicznej 
poddane modernizacji 

energetycznej 

Najważniejsze obiekty użyteczności 
publicznej wymagające modernizacji 

energetycznej  
Wykorzystanie OZE  

Bartniczka 

Termomodernizacja: S.P. w 
Nowych Świerczynach 
(2014 r.), S.P. Radoszkach 
(2014 r..), Gimnazjum w 
Jastrzębiu, świetlic wiejskich 
w Starych Świerczynach 
(2013 r.), w Radoszkach 
(2012 r.) w Grążawach 

Termomodernizacji wymagają: Budynki 
gminne położone w Grążawach, w 
których do tej pory prowadzona była 
działalność edukacyjna - funkcjonowała 
Szkoła Podstawowa w Grążawach. 
Ponadto świetlice wiejskie w Saminie, 
Nowych Świerczynach, Łaszewie i 
Igliczyźnie  a także budynki OSP w 
Jastrzębiu i Bartniczce 

Brak 

Bobrowo 

Brak Urząd Gminy w Bobrowie (wymiana 
źródła ciepła, instalacje OZE), Zespół 
Szkół w Bobrowie (wymiana źródła 
ciepła, instalacje OZE), S.P. w 
Drużynach (wymiana źródła ciepła, 
instalacje OZE, termomodernizacja), 
S.P. w Małkach (wymiana źródła ciepła, 
instalacje OZE), S.P. w Bobrowie 
(termomodernizacja), świetlice wiejskie 
(wymiana źródła ciepła, instalacje OZE, 
termomodernizacja), instalacja lamp 
hybrydowych - ulicznych, lub przy 
obiektach użyteczności publicznej (np. 
placach zabaw) 

Brak 

Brodnica 
g.m. 

Pałac  Anny  Wazówny, 
Budynek  Prokuratury, 
Zespół  Szkół  Nr 1 ul. 
Matejki., Zespól  Szkolno – 
Przedszkolny nr 2, 
Gimnazjum  Nr 1 

Potrzeby  w zakresie modernizacji 
energetycznej obejmują  30-40%  
budynków  sektora  publicznego 

Brak 

Brodnica 
g.w. 

Termomodernizacja dachu 
budynku S.P. w Gorczenicy 
(2013 r.), docieplenie 
świetlic wiejskich w Szczuce 
i w Karbowie (2014 r.) 

Znaczna większość obiektów gminnych 
(szkoły, świetlice wiejskie, budynki 
mieszkalne) wymaga modernizacji 
energetycznej w znacznym stopniu 
(docieplenie, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana źródła ciepła, 
wykorzystanie OZE), są to m.in.: S.P. w 
Gorczenicy, S.P. w Szabdach, S.P. w 
Gortatowie oraz filia w Cielętach, 
Gimnazjum w Szczuce, Urząd Gminy   

Brak 

Brzozie 

Termomodernizacji 
poddanych zostało 70% 
budynków gminnych: 
Urząd Gminy, S.P. w 
Jajkowie, świetlice wiejskie 
(Brzozie, Sugajno, Wielkie 
Leźno, Janówko, Mały 
Głęboczek, Wielki 
Głęboczek, Świecie, 
Zembrze) 

S.P. w Brzoziu (cieplenie budynku, 
wymiana okien), S.P. w Wielkim Leźnie 
– (ocieplenie budynku) i Gimnazjum w 
Brzoziu (wymiana okien) 

 

W gminie 
wykorzystywana jest 
energia ze źródeł 
odnawialnych 

Górzno 
Budynek Domu Kultury i 
budynek Urzędu Gminy 
(docieplenie) 

Zespół Szkół w Górznie, Dom Kultury i 
Urząd Gminy (modernizacja źródła 
ogrzewania oraz wymiana poszycia 

OZE wykorzystywane 
jest w stopniu 
incydentalnym 
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dachowego), Budynek stacji uzdatniania 
wody (wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, ociepleniu ścian 
zewnętrznych i dachu), Remizy OSP 
(Górzno, Fiałki, Miesiączkowo, 
Szczutowo, Szynkówko) 

Jabłonowo 
Pomorskie 

Brak Wymagana jest kompleksowa 
modernizacja energetyczna  budynków: 
SP w Jabłonowie Pomorskim, SP w 
Góralach, SP w Płowężu; Gimnazjum w 
Jabłonowie Pomorskim; Remiza 
Strażacka w Jabłonowie Pomorskim; 
Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie 
Pomorskim; świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Konojady, Lembarg, 
Budziszewo, Górale, Nowa Wieś, Buk 
Pomorski, Kamień, Bukowiec, 
Jabłonowo-Zamek, Płowężek, 
Szczepanki, Płowęż, Mileszewy, Buk 
Góralski; Biblioteka Publiczna w 
Jabłonowie Pomorskim; Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonowie 
Pomorskim; Urząd Miasta i Gminy w 
Jabłonowie Pomorskim; Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jabłonowie Pomorskim; Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie 
Pomorskim; Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Jabłonowie Pomorskim; budynek w 
którym mieści się hufiec ZHP 
Jabłonowo Pomorskie.   

Wymiana źródła ciepła, instalacja OZE 
w budynkach: 

Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie 
Pomorskim; Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jabłonowie Pomorskim; Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jabłonowie Pomorskim; Gimnazjum w 
Jabłonowie Pomorskim; SP w 
Jabłonowie Pomorskim, SP w Góralach, 
SP w Płowężu; sala sportowa na terenie 
SP w Jabłonowie Pomorskim.  

Stawianie lamp solarowych na ul. 
Kościelnej, ul. Dorzecznej, ul. Parkowej, 
ul. Kościuszki, ul. Stara, ul. Wojska 
Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. 
Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, 
ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Różana, ul 
Kwiatowa, ul. Fiołkowa, ul. gen. 
Bołtucia.   

Brak 

Osiek 

Brak Wymiana źródła ciepła oraz instalacja 
OZE w budynkach: Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, 
Zespołu  Szkół w Osieku, GOPSu, 
Szkoły Podstawowej w Strzygach, 
Świetlic wiejskich 

Brak 

Świedziebnia Termomodernizacja 
budynku szkoły w Janowie 

Wymagana kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków: S.P. w 

Brak 
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(2014 r.), modernizacja 
świetlic wiejskich w 
miejscowościach: 
Świedziebnia, Janowo, 
Okalewko, Księte, 
Rokitnica Nowa, Kłuśno, 
Zasady (wymiana stolarki 
okiennej docieplenie) 

Zasadach, S.P. w Michałkach, 
administracyjnych Urzędu Gminy w 
Świedziebni. Budynek po byłej Szkole w 
Dzierznie - remont z kompleksową 
modernizacją energetyczną 

Zbiczno 

Wykonano 
termomodernizację 
budynków Zespołu Szkół w 
Pokrzydowie i Zespołu 
Szkół w Zbicznie. W 
Zespole Szkół w 
Pokrzydowie, Zespole 
Szkół w Zbicznie, budynku 
Urzędu Gminy Zbiczno 
wymieniono kotły olejowe 
na kotły na paliwo stałe  

Potrzeba modernizacji energetycznej 
świetlic wiejskich: w Najmowie, w 
Sumowie, w Sumówku, w Brzezinie,  w 
Zbicznie, w Cichem, w Lipowcu, w 
Pokrzydowie,   remizy OSP w Zbicznie, 
w Pokrzudowie, budynku Urzędu 
Gminy w Zbicznie, stacji zlewnej 
ścieków w Zbicznie, ZUK w Zbicznie,  
budynek byłej szkoły w Lipowcu  

Brak wykorzystania OZE 
– zaplanowano instalację 
solarną w budynku 
nowobudowanej hali 
sportowej w Zbicznie 
planowanej do otwarcia 
we wrześniu 2015r. 

Powiat 
Brodnicki 

Termomodernizacji 
dokonano we wszystkich 
budynkach I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Brodnicy (wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej na 
niskoemisyjną) 

Wykonano 
termomodernizację  
budynków  dydaktycznych i 
warsztatowych  
Regionalnego Centrum  
Kształcenia  Praktycznego i 
Ustawicznego w Brodnicy 
(ocieplenie ścian, zmiana 
dachu, wymiana stolarki 
drzwiowej w 2 budynkach 

Wykonano 
termomodernizację  4 
budynków Zespołu Szkół 
Zawodowych w Brodnicy 
(wymiana stolarki okiennej 
wraz z pracami 
towarzyszącymi, docieplenie 
stropodachów budynków, 
modernizacja instalacji c.o. 
wraz z wymianą grzejników 
oraz montaż zaworów 
i głowic termostatycznych) 

Wymagana jest kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, 
Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, 
Internatu Regionalnego Centrum 
Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Brodnicy, Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

Na budynku Zakładu 
Aktywności Zawodowej  
Brodnicy zamontowane 
są baterie   słoneczne   
dla  celów  grzewczych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin. 
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Załącznik nr 16 – Wzór ankiety  

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCY DLA POWIATU BRODNICKIEGO 

Szanowni Państwo!  
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety nt. aktualnej sytuacji Waszych 
przedsiębiorstw. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane 
przez firmę Grant Thornton w celu opracowywania Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno - 
Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.  
 
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut, a zebrane informacje ułatwią nam zaplanowanie działań 
prowadzących do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
1. Na terenie jakiej gminy firma działa?  

Bartniczka 

Bobrowo 

Brodnica g. m.  

Brodnica g. w.  

Brzozie 

Górzno 

Jabłonowo Pomorskie 

Osiek 

Świedziebnia  

Zbiczno 

 
2. Jaka jest skala zatrudnienia?  

samozatrudnienie 

mniej niż 10 pracowników 

od 10 do mniej niż 50 pracowników 

od 50 do mniej niż 250 pracowników 

powyżej 250 pracowników 

 
3. W którym roku firma rozpoczęła swoją działalność?  

 
 
4. Podaj dominującą branżę  

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

górnictwo i wydobywanie 
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przetwórstwo przemysłowe 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

budownictwo 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

transport i gospodarka magazynowa 

informacja i komunikacja 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

edukacja 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

pozostała działalność usługowa 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

organizacje i zespoły eksterytorialne 

inna 

jaka ?   
 
5. Od ostatnich dwóch latach sprzedaż  

rośnie 

nie zmienia się 

spada 

jeśli spada, to co jest tego główną przyczyną?   
 
6. Od ostatnich dwóch latach wynik finansowy  

rośnie 
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nie zmienia się 

spada 

jeśli spada, to co jest tego główną przyczyną?   
 
7. Co jest największą barierą w rozwoju?  
Maksymalna liczba odpowiedzi - 5. 

brak rynków zbytu 

ograniczony dostęp do środków finansowych 

brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

niska rentowność 

brak terenów inwestycyjnych 

wysokie koszty pracy 

biurokracja centralna 

biurokracja lokalna 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

braki w infrastrukturze lokalnej (np. drogi, internet) 

braki w infrastrukturze przedsiębiorstwa (np. budynki, maszyny) 

inne 

jakie ?   
 
8. Braki w której infrastrukturze lokalnej stanowią największą barierę w rozwoju?  
W przypadku braków w infrastrukturze lokalnej wskaż konkretną barierę. W przeciwnym wypadku pomiń to pytanie. 

drogi 

internet 

gaz 

prąd 

wodno - kanalizacyjna 

 
9. Czy firma zamierza w najbliższych latach rozwijać działalność poprzez  

 
Tak Nie 

budowę/rozbudowę 
  

zakup maszyn/urządzeń 
  

zakup technologii 
  



Strona | 60  
 

zatrudnianie pracowników 
  

 
10. W jakich zawodach planują Państwo zatrudniać pracowników?  
Jeśli firma planuje zatrudniać pracowników, proszę wymienić najbardziej pożądane zawody. W przeciwnym przypadku 
proszę pominąć to pytanie. 

 
 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 



 

Załącznik nr 17 - Plan finansowy realizacji projektów EFRR z listy podstawowej 

Lp
. 

Nazwa projektu Beneficjent 
Źródła 

finansowania 

Wydatki planowane w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Termomodernizacja budynku 
o funkcji garażowo-
gospodarczej położonego w 
Bartniczce przy Urzędzie 
Gminy Bartniczka 

Gmina Bartniczka  

       

2 

Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej 
usytuowanego w Bartniczce 
przy ul. Łąkowej (pełniącego 
funkcję w części: 
przedszkola, biblioteki, 
mieszkalną) 

Gmina Bartniczka  

       

3 

Promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego 
poprzez utworzenie instytucji 
kultury i muzeum w 
istniejącym budynku 
oświatowym w Grażawach 

Gmina Bartniczka  

       

4 

Termomodernizacja i remont 
czterech obiektów kultury w 
miejscowościach Łaszewo, 
Jastrzebie, Nowe Świerczyny 
i Samin 

Gmina Bartniczka  

       

5 

Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej – 
usytuowanego w Bartniczce 
na terenie  oczyszczalni 
ścieków 

Gmina Bartniczka  

       

6 

Modernizacja energetyczna 
budynku Urzędu Gminy 
Bartniczka  poprzez 
docieplenie dachu, wyminę 
oświetlenia na 
energooszczędne oraz 
montaż paneli 
fotowoltaicznych 

Gmina Bartniczka  

       

7 
Budowa ścieżki rowerowej 
Drużyny – Grzybno 

Gmina Bobrowo  
       

8 
Budowa ścieżki rowerowej 
Małki – Wymokłe 

Gmina Bobrowo  
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9 
Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Drużynach 

Gmina Bobrowo  
       

10 
Termomodernizacja budynku 
Gimnazjum w Bobrowie 

Gmina Bobrowo  
       

11 
Termomodernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Kruszyny 

Gmina Bobrowo  
       

12 

Termomodernizacja budynku 

mieszkalno - użytkowego, 

wielorodzinnego przy ul. 

Duży Rynek 9 wraz z 

oficynami 

Brodnickie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego  Sp. z 

o.o. 

 

       

13 

Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego, 

wielorodzinnego przy ul. 

Kolejowej 4 

Brodnickie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego  Sp. z 

o.o. 

 

       

14 

Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego, 

wielorodzinnego przy ul. 

Hallera 13 I oficyna 

Brodnickie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego  Sp. z 

o.o. 

 

       

15 

Inteligentny system 

zarządzania parkingami na 

terenie centrum miasta 

Brodnicy w ramach 

programu Smart City ( 

inteligentne miasto) dla 

inteligentnego systemu  

transportowego (ITS) 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  

Komunalnej Sp. z 

o.o. 

 

       

16 

Zakup taboru dla 
komunikacji miejskiej na lata 
2015 – 2018 z inteligentnym 
systemem  zarządzania  
transportem. Wymiana wiat 
przystankowych z 
inteligentną informacją dla 
pasażerów. Modernizacja 
infrastruktury technicznej  
zaplecza serwisowego 
(warsztatu) 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  

Komunalnej Sp. z 

o.o. 
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17 

Konserwację ołtarza 
głównego i ołtarza Św. 
Mikołaja w kościele farnym w 
Brodnicy 

Parafia Rzymsko-

katolicka pw. Św. 

Katarzyny  

Aleksandryjskiej w 

Brodnicy 

 

       

18 
Rewitalizacja zespołów 
parkowych  w Brodnicy 

Gmina Miasta  

Brodnicy 
 

       

19 
Pracownia inspiracji 

Chorągiew 

Kujawsko – 

Pomorskiego ZHP 

 

 

       

20 

Zwiększenie liczby miejsc w 

przedszkolach poprzez ich 

rozbudowę oraz adaptację 

istniejących pomieszczeń  

wraz z budową placów zabaw 

Gmina Brodnica 
 

       

21 

Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 560 

Brodnica-Osiek 

Gmina Brodnica 
 

       

22 

Kompleksowa 
termomodernizacja wraz z 
montażem paneli 
fotowoltaicznych i wymianą 
istniejącego oświetlenia na 
energooszczędne w 
budynkach użyteczności 
publicznej: budynki Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum, 
Urzędu Gminy, Biblioteki 
Publicznej, Świetlic Wiejskich 
i Klubu Internetowego 

Gmina Brzozie  

       

23 

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Miesiączkowie i 
Gołkowie w celu 
ograniczenia strat ciepła oraz 
poprawienia jakości 
powietrza atmosferycznego 

Miasto i Gmina 
Górzno 

 

       

24 
Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej – 
ZUK, PSZOK 

Miasto i Gmina 
Górzno 
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25 
Rewitalizacja parku 
miejskiego i rynku w Górznie 

Miasto i Gmina 
Górzno 

 
       

26 

Remont i modernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej- Remiza Strażacka 
w Jabłonowie Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

 

       

27 

Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej - 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Jabłonowie 
Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

 

       

28 

Termomodernizacja Miejsko-
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jabłonowie 
Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

 

       

29 

Rewitalizacja Rynku w 
Jabłonowie Pomorskim 
(projekt komplementarny z 
projektem – Rewitalizacja 
społeczno-gospodarcza 
Rynku w Jabłonowie 
Pomorskim) 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

 

       

30 

Rozbudowa Przedszkola 
Samorządowego w 
Jabłonowie Pomorskim oraz 
dobudowa Sali sportowej, 
modernizacja placu zabaw, 
dokończenie budowy 
parkingu, a także budowa 
drogi jednokierunkowej w 
celu bezpiecznego ruchu 
autobusowego 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

 

       

31 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej – budynek 
Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej – Osiek , 
budynek Urzędu Gminy w 
Osieku oraz budynek Szkoły 
Podstawowej w Strzygach 

Gmina Osiek  

       

32 
Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w 
Świedziebni 

Gmina Świedziebnia  
       

33 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Filialnej w Zasadach, 
wymiana instalacji 

Gmina Świedziebnia  
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centralnego ogrzewania z 
piecem oraz instalacja OZE 

34 
Termomodernizacja budynku 
szkoły Filialnej w Michałkach 
oraz instalacja OZE 

Gmina Świedziebnia  
       

35 

Termomodernizacja i 

nadbudowa budynku 

administracyjnego Urzędu 

Gminy, kompleksowa 

modernizacja energetyczna 

budynku oraz przystosowanie 

budynku dla osób 

niepełnosprawnych 

Gmina Świedziebnia  

       

36 

Zaprojektowanie i wykonanie 
kompleksowej 
termomodernizacji 
energetycznej wraz z 
adaptacją pomieszczeń 
poddasza budynku 
Przedszkola w Zespole Szkół 
w Zbicznie na cele edukacji 
przedszkolnej 

Gmina Zbiczno  

       

37 

Zaprojektowanie i 
wykonanie kompleksowej 
modernizacji 
energetycznej obiektów 
kultury w miejscowości  
Najmowo -świetlica 
GOKSiR 

Gmina Zbiczno  

       

38 
Termomodernizacja budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brodnicy 

Powiat brodnicki  
       

39 

Zmniejszenie emisji strat 
ciepła przez kompleksową 
termomodernizację budynku 
internatu RCKPiU 

Regionalne Centrum 
Kształcenia 

Praktycznego i 
Ustawicznego w 

Brodnicy 

 

       

40 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brodnicy 

 

Zespół Szkół 
Specjalnych w 

Brodnicy 
 

       

41 
Doposażenie pracowni 
kształcenia zawodowego na 
drodze w zdobywaniu 

Regionalne Centrum 
Kształcenia 

Praktycznego i 
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kwalifikacji zawodowych 

 

Ustawicznego w 
Brodnicy 

42 

Wyposażenie pracowni 
kształcenia 
eksperymentalnego 

 

Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Brodnicy 
 

       

 

Załącznik 18 - Plan finansowy realizacji projektów EFS z listy podstawowej 

Lp
. 

Nazwa projektu Beneficjent 
Źródła 

finansowania 
Wydatki planowane w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Start w dorosłość 
Dom dziecka w 

Brodnicy 
        

2 
Wsparcie i rozwój pieczy 
zastępczej i osób 
niepełnosprawnych 

Powiat 
Brodnicki/Powiato

we Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Brodnicy 

        

3 

Popołudniowe zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych na 
bazie zajęć edukacyjno-
terapeutycznych 

Stowarzyszenie 
Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 
„Agis” 

        

4 Aktywna sobota 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Filomatów 
Ziemi 

Michałowskiej/ 
Starostwo Brodnica 

        

5 Nauczyciel XXI wieku 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Filomatów 
Ziemi 

Michałowskiej/ 
Starostwo Brodnica 

        

6 

Zdobycie przez nauczycieli 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brodnicy dodatkowych 
kwalifikacji szczegółowych w 
zakresie pracy z uczniami z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu 

Zespół Szkół 
Specjalnych w 

Brodnicy 

        

7 Promotor neurodydaktyki Zespół Szkół 
Zawodowych w 
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Brodnicy 

8 Dostrzegam - informuję 
Zespół Szkół 

Zawodowych w 
Brodnicy 

        

9 

Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dzieciom z 
zaburzeniami rozwojowymi, 
stwierdzoną 
niepełnosprawnością, 
zagrożonym wczesnym 
wykluczeniem edukacyjnym 
oraz promowanie wartości 
edukacji przez całe życie 

Starostwo 
Powiatowe/Poradni
a Psychologiczno-
Pedagogiczna w 

Brodnicy 

        

10 
Kompetencje kluczem do 
kariery 

Zespół Szkół w 
Jabłonowie 
Pomorskim 

        

11 
Szkoła Zawodowych 
Innowacji- kompetencje 
kluczowe ZSR 

Zespół Szkół 
Rolniczych w 

Brodnicy 

        

12 
Podnoszenie kwalifikacji 
drogą do sukcesu 
zawodowego 

Zespół Szkół w 
Jabłonowie 
Pomorskim 

        

13 
Zajęcia pozalekcyjne 
zawodowe 

Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Brodnicy 

        

14 Staże i praktyki zawodowe 
Zespół Szkół 

Zawodowych w 
Brodnicy 

        

15 
Nie pracuję dla pieniędzy, to 
pieniądz pracuje dla mnie 

Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Brodnicy 

        

16 
Nowoczesne umiejętności 
kluczem do zatrudnienia 

Regionalne 
Centrum 

Kształcenia 
Praktycznego i 

Ustawicznego w 
Brodnicy 

        

17 
Szkoła Zawodowych 
Innowacji – szansa na 
zatrudnienie 

Zespół Szkół 
Rolniczych w 

Brodnicy 

        

18 

Program edukacyjny dla 
dzieci i młodzieży z obszarów 
wykluczenia społecznego na 
terenie powiatu brodnickiego 

Regionalny Ośrodek 
Edukacji 

Ekologicznej sp.zoo 
w Przysieku- 
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ośrodek Wilga w 
Górznie 

19 
Nowy zawód kluczem do 
sukcesu 

Centrum Ekonomii 
Społecznej Bonum 

        

20 
STAR – Spersonalizowany 
Trening  Aktywnego 
Rozwoju 

Caritas Diecezji 
Toruńskiej / 

Brodnickie Centrum 
Caritas 

        

21 
Zmieniamy nasze życie na 
lepsze 

Caritas Diecezji 
Toruńskiej / 

Brodnickie Centrum 
Caritas 

        

22 Droga do samodzielności  

Caritas Diecezji 
Toruńskiej / 

Brodnickie Centrum 
Caritas 

        

23 

Z angielskim za pan brat – 
rozwijanie kompetencji 
językowych uczniów z terenu 
gminy Bartniczka  

Gmina Bartniczka 

        

24 

Nowe kompetencje już dziś – 
podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli wychowania 
przedszkolnego z 
ukierunkowaniem na rozwój 
kompetencji kluczowych oraz 
indywidualnych potrzeb 
ucznia  

Gmina Bartniczka 

        

25 Rodzina 
GOPS 

Gmina Bartniczka 

        

26 

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
bezrobotnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
lub wykluczonych społecznie 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Bobrowo 

Gmina Bobrowo 

        

27 
Innowacyjna edukacja w 
Gminie Bobrowo 

Gmina Bobrowo 
        

28 
Przygotowuję się do 
dorosłego życia 

Gmina Miasta 
Brodnica 

        

29 
Włączanie społeczne 
mieszkańców Gminy Miasta 
Brodnica 

Gmina Miasta 
Brodnica 
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30 Żyj zdrowo i aktywnie! Gmina Brzozie         

31 

Zdobywanie przez uczniów 

kompetencji kluczowych z 

przedmiotów matematyczno 

– przyrodniczych i języka 

obcego w szkołach Gminy 

Brodnica 

Gmina Brodnica 

        

32 

„Nowe umiejętności-nowy 

start- lepsze życie” 
Gmina Brodnica / 
GOPS w Brodnicy 

        

33 
Dodatkowe zajęcia dla 
uczniów o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych  

Zespół Szkół w 
Górznie 

        

34 

Aktywizacja osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w 
celu podjęcia zatrudnienia i 
uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej miasta i 
gminy Jabłonowo Pomorskie 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

35 
„Tacy sami” – projekt 
artystyczny integrujący dzieci 
niepełnosprawne i zdrowe 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

36 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji dzieci 
Przedszkola Samorządowego 
w Jabłonowie Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

37 

Wsparcie nauczycieli 
wychowania przedszkolnego 
ukierunkowane na 
podniesienie kwalifikacji w 
zakresie oligofrenopedagogiki 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

38 

Dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy wśród 
uczniów Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w 
Jabłonowie Pomorskim  

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

39 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji uczniów 
Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Jabłonowie 
Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 
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40 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Góralach 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

41 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Płowężu 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

42 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w 
Jabłonowie Pomorskim 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

43 

Wsparcie nauczycieli 
wychowania przedszkolnego 
ukierunkowane na 
podniesienie kwalifikacji w 
zakresie oligofrenopedagogiki 
w oddziale przedszkolnym 
przy Szkole Podstawowej w 
Góralach 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

44 

Równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji dzieci 
oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w 
Góralach 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

45 
„Klub Przedszkolaka” – 
zajęcia rozwijające dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 

Miasto i Gmina 
Jabłonowo 
Pomorskie 

        

46 Uczymy się pomagać Gmina Zbiczno         

47 Młodzi naukowcy  Gmina Zbiczno 

        

48 Miejsce w Europie  Gmina Zbiczno         

 


