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ROZDZIAŁ I. WSTĘP 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Zarząd 

Powiatu w Brodnicy przedstawia niniejszy raport o stanie Powiatu Brodnickiego w roku 2020. 

Powiat brodnicki położony jest w północno-wschodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego. Od północy i wschodu graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, 

a od południowego wschodu z województwem mazowieckim. 

Powiat Brodnicki graniczy z powiatami: 

• grudziądzkim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim (województwo 

kujawsko-pomorskie), 

• żuromińskim (województwo mazowieckie), 

• działdowskim, nowomiejskim (województwo warmińsko-mazurskie). 

W skład Powiatu Brodnickiego wchodzi 10 gmin, w tym 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko -

wiejskie i 7 gmin wiejskich: 

• Brodnica – gmina miejska, 

• Bartniczka – gmina wiejska, 

• Bobrowo – gmina wiejska, 

• Brodnica – gmina wiejska, 

• Brzozie – gmina wiejska, 

• Górzno – gmina miejsko-wiejska, 

• Jabłonowo Pomorskie – gmina miejsko-wiejska, 

• Osiek – gmina wiejska, 

• Świedziebnia – gmina wiejska, 

• Zbiczno – gmina wiejska. 

Powierzchnia Powiatu Brodnickiego wynosi 1 040 km2. Najmniejszą powierzchnię spośród 

wszystkich gmin tworzących Powiat ma gmina miejska Brodnica (23 km2), a największą gmina 

Bobrowo (145 km2). 

Powiat brodnicki zamieszkuje 79 097 mieszkańców. 
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Liczba ludności na terenie powiatu brodnickiego – stan na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Ogółem Ogółem Mężczyźni Kobiety Powierzchnia 
Gęstość 

zaludnienia 

1 Powiat Brodnicki 79097 39157 39940 1040 76 

2 Brodnica Miasto 28880 13754 15126 23 1255 

3 Brodnica Gmina 8533 4362 4171 127 67 

4 Bobrowo Gmina 6325 3263 3062 3062 43 

5 Brzozie Gmina 3824 1964 1860 94 40 

6 Bartniczka Gmina 4691 2387 2304 83 56 

7 Górzno Gmina 3913 1936 1977 120 32 

8 
Jabłonowo Pomorskie 

Gmina 
8872 4370 4502 135 65 

9 Osiek Gmina 4043 2042 2001 75 53 

10 Świedziebnia Gmina 5161 2628 2533 104 49 

11 Zbiczno Gmina 4855 2451 2404 134 36 

  



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

7 

ROZDZIAŁ II. OGÓLNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY W ROKU 2020 

Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2020 roku 

Skład osobowy Zarządu Powiatu VI Kadencji stanowią Starosta p. Piotr Boiński, Wicestarosta 

p. Stanisław Kosakowski oraz członkowie p. Marek Buchalski, p. Anna Małkiewicz i p. Małgorzata 

Miętkiewicz. 

W omawianym okresie odbyło się 40 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wyjazdowe, podczas 

których dokonano przeglądu stanu dróg powiatowych oraz zapoznano się ze stanem realizacji 

inwestycji drogowych. 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną posiedzenia Zarządu odbywały się 

w trybie zdalnym, do którego upoważnia artykuł 15zzx ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przywołane 

przepisy pozwalają na organizację posiedzeń zarządu oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym 

uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statut Powiatu określają podstawowe zadania 

Zarządu Powiatu. Tymi zadaniami głównie zajmował się Zarząd na swych posiedzeniach. 

Zarząd Powiatu przygotował 41 projektów uchwał Rady Powiatu oraz opiniował 9 projektów  

uchwał Rady Powiatu. 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, Zarząd z zachowaniem terminów 

przedłożył Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu na 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035. 

Sprawami związanymi z wykonywaniem budżetu Zarząd zajmuje się prawie na każdym 

posiedzeniu. Prace Zarządu w ciągu roku polegają na: 

• przygotowywaniu projektów uchwał Rady dotyczących zmian do budżetu, 

• rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych, 

• analizowaniu wykonania budżetu powiatu, a w szczególności Starostwa i jednostek 

organizacyjnych po upływie każdego miesiąca, 

• analizowaniu wykonania budżetu Zespołu Opieki Zdrowotnej po upływie każdego miesiąca 

działalności, 

• podejmowaniu uchwał w sprawie zmian w budżecie. 
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Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych 

W omawianym okresie nie zatrudniono ani nie zwalniano kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

Uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego 

Uchwałą Nr 139/70/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu uchwalił Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brodnicy. 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu, Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do 

jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach 

upoważnień ustawowych. 

W omawiany okresie Zarząd podjął 95 uchwał, które dotyczyły: 

• zmian w budżecie powiatu – 22, 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – l, 

• inne finansowe – 10, 

• upoważnień dyrektorów jednostek – 8, 

• powołania komisji konkursowych – l, , 

• ogłoszenia konkursów ofert oraz rozstrzygnięcia konkursów – 10, 

• powołania komisji przetargowych – 6, 

• wynajmu lokali użytkowych – 2, 

• ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży lokalu/nieruchomości – 8, 

• zgoda na sprzedaż samochodu – 4, 

• opinii nt. planowanych inwestycji, w tym drogowych – 8, 

• wyrażenia opinii na temat zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie gmin do kategorii dróg 

gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej – 2, 

• uchwalenia regulaminów organizacyjnych i ich zmiany – 4, 

• ustalenia składu komisji egzaminacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 4, 

• konsultacji rocznego Programu Współpracy – 1, 

• inne – 4. 

Uchwały Zarządu Powiatu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  

Starostwa Powiatowego w Brodnicy. 
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Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd podejmował decyzje wyrażające 

stanowiska i opinie w sprawach, które były przedmiotem obrad. Informacje na ten temat zawierają 

sprawozdania Starosty z prac Zarządu składane na każdej Sesji. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd może upoważnić 

pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

Upoważnienia wydano: 

• p. Jackowi Gniadkowskiemu – dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy, 

• p. Barbarze Bober – dyrektorowi Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, 

• p. Izabelli Lewandowskiej – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Brodnicy, 

• p. Jerzemu Anzelowi – dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz p. Adamowi 

Lewickiemu – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. 

1. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w Brodnicy w roku 2020 

1.1. Uchwały podjęte w 2020 r. oraz informacja o ich wykonaniu 

1. Uchwała Nr XVI/91/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

• uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w dniu 13 stycznia 2020 r. 

2. Uchwała Nr XVI/92/2020 z dnia 7 stycznia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat  Brodnicki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

• uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 

Pomorskiego w dniu 13 stycznia 2020 r., 

• w dniu 27 kwietnia 2020 r. wpłynął wniosek z ZDP o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 

drogi powiatowej nr 1825C uwzględniający powstanie nowego przystanku Bobrowo Osiedle, 

• projekt został zatwierdzony pismem nr ZR.7121.52.2020 z dnia 30.04.2020 z terminem 

wprowadzenia do 31 grudnia 2020 r. 
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3. Uchwała Nr XVI/93/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020. 

• Zarząd Powiatu podpisał stosowne porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, które 

pozwoliło przeprowadzenie na terenie Powiatu Brodnickiego kwalifikacji wojskowych w 

2020 roku. 

4. Uchwała Nr XVI/94/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy. 

• uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego w dniu 13 stycznia 2020 r. 

5. Uchwała Nr XVI/95/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Brodnicy na 2020 r. 

• uchwałę przekazano do wiadomości dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Brodnicy oraz do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

6. Uchwała Nr XVI/96/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 

• zatwierdzony przez Radę roczny plan kontroli przekazano do realizacji Komisji Rewizyjnej. 

7. Uchwała Nr XVI/97/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2035. 

• uchwała została sporządzona na lata 2020-2035, składa się z prognozy wielkości budżetowych 

i kwoty długu, załącznika określającego realizowane przedsięwzięcia, w tym limity wydatków 

w poszczególnych latach i limity zobowiązań. 

8. Uchwała Nr XVI/98/2020 z dnia 7 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2020. 

• jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa otrzymały do realizacji plany finansowe, 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 13 stycznia 2020 r. 

• uchwała stanowi podstawę gospodarki finansowej Powiatu Brodnickiego w roku budżetowym 

2020. Uchwała składa się z budżetu, czyli planu dochodów  i wydatków, przychodów i 

rozchodów Powiatu oraz normatywnie określonych załączników.  

Zawiera też szczególne zasady wykonywania budżetu w roku 2020. 
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9. Uchwała Nr XVII/99/2020 z dnia 10 marca w sprawie przyjęcia od gmin zadań z zakresu 

udostępniania informacji danych przestrzennych. 

• w dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie utworzenia 

i utrzymywania systemu informacji danych przestrzennych. 

10. Uchwała Nr XVII/100/2020 z dnia 10 marca w sprawie zbycia środków trwałych przez  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. 

• środki trwałe wykazane w uchwale nie zostały sprzedane ponieważ planuje się je wykorzystać 

podczas mediacji w trwającym sporze sądowym z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym 

w Grudziądzu. 

11. Uchwała Nr XVII/101/2020 z dnia 10 marca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

• podjęcie Uchwały budżetowej na rok 2020 oraz dokonywanie kolejnych zmian w  Uchwale 

stanowi podstawę gospodarki finansowej Powiatu w roku budżetowym oraz zabezpieczenie 

finansowe umożliwiające realizację zadań Powiatu. 

12. Uchwała Nr XVII/102/2020 z dnia 10 marca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2035. 

• podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na rok 2020 

i kolejne lata oraz dokonywanie kolejnych zmian w Uchwale stanowi zabezpieczenie 

finansowe umożliwiające zarządzanie finansami Powiatu oraz realizację zadań Powiatu, które 

wykraczają poza dany rok budżetowy. 

13. Uchwała Nr XVII/103/2020 z dnia 10 marca w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

• Rada przyjęła rezygnację radnego Piotra Grążawskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Brodnicy. 

14. Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 10 marca w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. 

• Przewodniczący Rady Powiatu poinformował skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

15. Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 10 marca w sprawie uznania petycji za niezasługującą  

na uwzględnienie. 

• uchwałę przesłano wnoszącemu petycję. 

16. Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 10 marca w sprawie uznania petycji za niezasługującą  

na uwzględnienie. 

• uchwałę przesłano wnoszącemu petycję. 
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17. Uchwała Nr XVII/107/2020 z dnia 10 marca zmieniająca uchwałę sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

• Rada dokonała zmian w składzie osobowym Komisji; funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji pełni p. Piotr Mazur. 

18. Uchwała Nr XVII/108/2020 z dnia 10 marca w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorski. 

• 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, po uzyskaniu zezwolenia 

od Ministra Obrony Narodowej został utworzony oddział przygotowania wojskowego. 

19. Nr XVIII/109/2020 z dnia 30 kwietnia w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadania w 2020 r. 

• na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych wypłacono 3.604 zł, 

• na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wypłacono 512.400 zł, 

• na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 111.474,35 zł. 

20. Uchwała Nr XIX/110/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Brodnicy wotum zaufania. 

• Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania za rok 2019 po analizie raportu 

o stanie powiatu. 

21. Uchwała Nr XIX/111/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2019 rok. 

• Sprawozdanie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca 2020 r. 

22. Uchwała Nr XIX/112/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok. 

• Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

23. Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

• po ocenie wykonania budżetu za 2019 rok, zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, 

zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek komisji rewizyjnej 

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. 
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24. Uchwała Nr XIX/114/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku 

na obszarze Powiatu Brodnickiego. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 6 lipca 2020 r.; uchwała weszła w życie z dniem 21 lipca 2020 r. 

25. Uchwała Nr XIX/115/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2019”. 

• uchwała umożliwia analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych 

oraz planowanie działań aktywizacyjnych jednostek w obszarze usług społecznych. 

26. Uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i realizację projektu konkursowego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach działania 

9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych” poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych 

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

• projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. przez okres 2 lat. 

27. Uchwała Nr XIX/117/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i realizację projektu konkursowego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia 

jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych”. 

• projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

w partnerstwie z Powiatem Brodnickim, 

• celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki 

COVID – 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sią wirusa na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., 

• w ramach projektu wykonano 28 testów wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej 

w Brodnicy, ponadto 28 pracowników DPS otrzymało dodatki do wynagrodzeń przez okres 3 

miesięcy. 

28. Uchwała Nr XIX/118/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie założenia Branżowej Szkoły  

II stopnia w Brodnicy i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Brodnicy. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 6 lipca 2020 r.; uchwała weszła w życie z dniem 21 lipca 2020 r., 
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• prowadzono nabór do Branżowej Szkoły II stopnia w zawodach technik handlowiec i technik 

pojazdów samochodowych, 

• na dzień 31 sierpnia br. zainteresowanie kontynuowaniem nauki w Branżowej Szkole  

II Stopnia było niemal zerowe, podanie złożyła tylko jedna osoba, zatem w bieżącym roku 

szkolnym żaden oddział tej szkoły nie został utworzony. 

29. Uchwała Nr XIX/119/2020 z dnia 30 czerwca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 6 lipca 2020 r. 

30. Uchwała Nr XIX/120/2020 z dnia 30 czerwca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2035. 

• uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

31. Uchwała Nr XIX/121/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

w Brodnicy na 2020 r. 

• zatwierdzony przez Radę Powiatu plan pracy przekazano do realizacji przewodniczącym 

komisji. 

32. Uchwała Nr XIX/122/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Brodnickiego. 

• Aktem Notarialnym z dnia 10 lutego 2021r zbyto na rzecz osoby fizycznej działkę nr 3684/6 

wraz z ułamkową częścią w działce nr 3684/2 poł. w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego. 

Na pozostałe działki – 3684/3, 3684/4, 3684/5 wraz z ułamkową częścią w działce nr 3684/2 

stanowiącej drogę w najbliższym czasie zostanie zorganizowany II przetarg. 

33. Uchwała Nr XIX/123/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy. 

• Aktem Notarialnym z dnia 17 lutego 2021r. przekazano nieruchomości zajęte pod ulice 

miejskie na rzecz Gminy Miasta Brodnica. 

34. Uchwała Nr XX/124/2020 z dnia 15 września zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych. 

• porozumienie zmieniające w sprawie utworzenia i utrzymywania systemu informacji danych 

przestrzennych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 listopada 2020 r. 
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35. Uchwała Nr XX/125/2020 z dnia 15 września w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Brodnicy za rok 2019. 

• zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprawozdanie 

przedłożono w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. 

36. Uchwała Nr XX/126/2020 z dnia 15 września zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

• uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

37. Uchwała Nr XXI/128/2020 z dnia 3 listopada w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 

przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 9 listopada 2020 r, 

• uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

38. Uchwała Nr XXI/129/2020 z dnia 3 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego. 

• uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, 

• harmonogram pracy aptek został przesłany do urzędów gmin, aptek z terenu powiatu 

brodnickiego oraz samorządu aptekarskiego, 

• uchwała została zamieszczona na stronie www.brodnica.com.pl, w zakładce Apteki 

oraz w aktualnościach serwisu informacyjnego pod nazwą Dyżury aptek. 

39. Uchwała Nr XXI/130/2020 z dnia 3 listopada w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowad zącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

• uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw 

Społecznych, 

• uchwała została zamieszczona na stronie www.brodnica.com.pl, w zakładce Dialog 

społeczny. 

40. Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 3 listopada w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do 2030 r.”. 

• uchwałę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 
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41. Uchwała Nr XXI/132/2020 z dnia 3 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku  

na obszarze Powiatu Brodnickiego. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

dniu 9 listopada 2020 r., 

• ustalone w uchwale opłaty będą obowiązywały w 2021 roku. 

42. Uchwała Nr XXI/133/2020 z dnia 3 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2020 r. 

• na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowanie na kwotę 112.634 zł, 

• na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wypłacono dofinansowanie na  

kwotę 1.024.800 zł, 

• na dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych wypłacono 

dofinansowanie na kwotę 97.988 zł, 

• na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 557.016,36 zł. 

43. Uchwała Nr XXI/134/2020 z dnia 3 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

dniu 9 listopada 2020 r. 

44. Uchwała Nr XXI/135/2020 z dnia 3 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2035. 

• uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035 

45. Uchwała Nr XXIII/140/2020 z dnia 22 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2020 r. 

• na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowanie na kwotę 112.634 zł, 

• na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wypłacono dofinansowanie 

na kwotę 1.024.800 zł, 
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• na dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych wypłacono 

dofinansowanie na kwotę 119.988 zł, 

• na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 581.231 zł. 

46. Uchwała Nr XXIII/141/2020 z dnia 22 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

dniu 29 grudnia 2020 r., 

• w I półroczu 2021 r. zostaną przygotowane projekty organizacji ruchu uwzględniające 

przystanki na drogach powiatowych. 

47. Uchwała Nr XXIII/142/2020 z dnia 22 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

odpłatnie powierzchni w trybie przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony. 

• uchwała została zrealizowana, w dniu 31 grudnia 2020 r. podpisano umowę z: 

„Kelone” sp. z o.o. na odpłatne wynajęcie powierzchni na sklep medyczny. 

48. Uchwała Nr XXIII/143/2020 z dnia 22 grudnia w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brodnicy na lata 2020 – 2022. 

• uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, 

• uchwała w trakcie realizacji. 

49. Uchwała Nr XXIII/144/2020 z dnia 22 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

• uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

50. Uchwała Nr XXIII/145/2020 z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 – 2035. 

• uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035. 

51. Uchwała Nr XXIII/146/2020 z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2021. 

• uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu, 

• jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa otrzymały do realizacji plany finansowe, 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 29 grudnia 2020 r. 
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52. Uchwała Nr XXIII/147/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy 

na 2021 r. 

• uchwałę przekazano do wiadomości Dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Brodnicy oraz do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

53. Uchwała Nr XXIII/148/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2021 r. 

• zatwierdzony przez Radę roczny plan kontroli przekazano do realizacji Komisji Rewizyjnej. 

1.2. Uchwały podjęte w 2020r., ale obejmujące swym zakresem 2021 r. 

1. Uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i realizację projektu konkursowego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach działania 9.3 

„Rozwój usług zdrowotnych i społecznych” poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych  

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

• projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. przez okres 2 lat. 

2. Uchwała Nr XXI/128/2020 z dnia 3 listopada w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 9 listopada 2020 r, 

• uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

3. Uchwała Nr XXI/129/2020 z dnia 3 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego. 

• uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, 

• harmonogram pracy aptek został przesłany do urzędów gmin, aptek z terenu 

powiatu brodnickiego oraz samorządu aptekarskiego, 

• uchwała została zamieszczona na stronie www.brodnica.com.pl, w zakładce Apteki 

oraz w aktualnościach serwisu informacyjnego pod nazwą Dyżury aptek. 
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4. Uchwała Nr XXI/130/2020 z dnia 3 listopada w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

• uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw 

Społecznych, 

• uchwała została zamieszczona na stronie www.brodnica.com.pl, w zakładce Dialog 

społeczny. 

5. Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 3 listopada w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do 2030 r.”. 

• uchwałę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

6. Uchwała Nr XXI/132/2020 z dnia 3 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku 

na obszarze Powiatu Brodnickiego. 

• uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

dniu 9 listopada 2020 r., 

• ustalone w uchwale opłaty będą obowiązywały w 2021 roku. 

1.3. Podsumowanie 

Podjęte przez Radę Powiatu uchwały Starosta Brodnicki zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru którymi  

są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawko-Pomorskiego. 
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ROZDZIAŁ III. INFORMACJA O REALIZOWANYCH 

PLANACH, PROGRAMACH I STRATEGIACH 

W powiecie w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022, przyjęta 

uchwałą nr LVII/253/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2014 r. 

Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego jest dokumentem strategicznym na poziomie powiatu, 

wskazującym główne kierunki jego rozwoju w latach 2014-2022. Zgodnie z głównym celem 

strategicznym, powiat brodnicki ma być miejscem przyjaznym ludziom, gospodarce i środowisku. 

Strategia wskazuje cele cząsteczkowe/operacyjne: 

• Wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu 

• Dobry stan infrastruktury technicznej 

• Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych 

• Bezpieczny powiat 

• Partnerska i spójna współpraca samorządów, ngo i innych instytucji. 

W 2020 roku realizowano cele cząsteczkowe w następującym zakresie: 

1. Wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu. 

• Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia: doposażenie ZOZ Brodnica: 

− urządzenie do dezynfekcji– 1 szt., 

− respiratory – 4 szt., 

− kardiomonitory- 6 szt., 

− pompy infuzyjne- 30 szt., 

− kardiomonitor centralny – 1 szt., 

− karetka pogotowia- 1szt., 

− wanna do hydromasażu- 2 szt., 

− krzesło kardiologiczne ze schodołazem- 2 szt., 

− kardiostymulator – 1 szt., 

− detektor dawki RTG – 1 szt., 

− stół do masażu – 1 szt., 

− wózek do transportu w pozycji leżącej pod tlenem – 1 szt., 

− elektrokardiograf – 1 szt. 
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2. Dobry stan infrastruktury technicznej. 

• Długość przebudowanych dróg powiatowych – 6,725 km. 

3. Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych. 

• Liczba programów nauczania kształcenia zawodowego konsultowanych 

lub współtworzonych z pracodawcami- 3 tj. program pn. „ERASMUS + szansą zdobycia 

innowacyjnych doświadczeń zawodowych”; Projekt „Nie pracuję dla pieniędzy  

to pieniądz pracuje dla mnie”; projekt „Praktyka najlepszą nauką! - europejskie staże 

zawodowe”, 

• Wzrost aktywności zawodowej ludności- 1 487 osób bezrobotnych podjęło pracę. 

4. Bezpieczny powiat. 

• Liczba osób objętych programami profilaktycznymi realizowanymi w ZOZ Brodnica: 

− program „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego” – 210 osób, 

− program „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu  

o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim”- 100 osób 

5. Partnerska i spójna współpraca samorządów, ngo i innych instytucji. 

• Liczba imprez o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym – 0 (brak imprez z powodu 

ogłoszonego stanu epidemii). 

2. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego 

na lata 2015-2020 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego jest instrumentem 

polityki terytorialnej i narzędziem służącym do realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, 

a w szczególności środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego swoim zasięgiem obejmuje powiat brodnicki. 

Starosta Brodnicki jest inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięć w ramach ORSG. 

Podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju  

społeczno-gospodarczego. 

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzeń Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Brodnickiego, podjęto 6 uchwał. 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

22 

W roku 2020 kontynuowano realizację projektów z poprzednich lat oraz realizowano projekty 

wpisane na listę podstawową Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Brodnickiego, gdzie umowy zostały zawarte w 2020r. 

Lp. 
Priorytet Inwestycyjny 

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data podpisania 

umowy 

o dofinansowanie 

1 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych 

Miasto i Gmina 

Jabłonowo 

Pomorskie 

Rewitalizacja terenów 

miejskich w Jabłonowie 

Pomorskim poprzez 

budowę obiektu 

rekreacyjno-sportowego 

10.01.2020 r. 

2 

Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogólne 

Wychowanie przedszkolne 

Gmina Bobrowo 

Czas na przedszkole 

- Zwiększenie liczby 

miejsc wychowania 

przedszkolnego 

21.01.2020 r. 

3 
Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogólne 
Gmina Zbiczno Młodzi Naukowcy 20.03.2020 r. 

4 
Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogólne 

Miasto i Gmina 

Górzno 

Kształtowanie i 

rozwijanie u uczniów 

Zespołu Szkół w Górznie 

kompetencji kluczowych 

i umiejętności 

uniwersalnych 

niezbędnych na rynku 

pracy 

25.03.2020 r. 

5 
Poddziałanie 10.2.3. 

Kształcenie zawodowe 
Powiat Brodnicki 

Podnoszenie kwalifikacji 

drogą do sukcesu 

zawodowego 

30.06.2020 r. 

6 
Działanie 9.3. Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych 
Gmina Brzozie 

Klub Seniora w Gminie 

Brzozie 
03.12.2020 r. 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim 

na lata 2016-2021 przyjęta uchwałą nr XXI/112/2016 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy wpisują się w Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2016- 2021. 

Ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2016-

2021 spójne są poniższe programy, w których zawarte są działania dla osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brodnickim  

na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą nr XLII/235/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 

23 stycznia 2018 r. 
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Wskaźniki oceny efektywności realizacji Strategii oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej: 

• funkcjonowanie zawodowej rodziny zastępczej – 5 rodzin zastępczych, 

• objęcie wsparciem przez specjalistów: psycholog, pedagog, porady prawne, 

• warsztaty socjoterapeutyczne, 

• warsztat wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 

• zgłoszenie do ośrodka adopcyjnego dwoje dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. 

2. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Powiecie Brodnickim na lata 2016-2021 przyjęty uchwałą nr XXI/111/2016 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. 

Realizacja Programu: 

• rozpowszechnianie plakatów informacyjnych o możliwości skorzystania z telefonów zaufania 

oraz punktów konsultacyjnych, 

• propagowanie zapobiegania przemocy poprzez broszury i ulotki, 

• udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych jak również porad pracownika socjalnego,  

• zbieranie informacji dotyczących występowania przemocy na terenie powiatu. 

3. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2021 przyjęty 

uchwałą nr XX/105/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016r. 

Wszystkie zadania realizowane dla osób niepełnosprawnych wpisują się w powyższy Program, 

są to następujące zadania: 

• Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – wypłacono dofinansowanie na kwotę 112.634,00 zł. 

• Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ – wypłacono dofinansowanie na kwotę 

1.005.333,00 zł. 

• Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – wypłacono 

dofinansowanie na kwotę 46.000,00 zł. 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – wypłacono dofinansowanie na kwotę 539.931,00 zł 

• W roku 2020 nie zrealizowano zadania na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych z uwagi na pandemię COVID-19. 
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4. Program współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2020 

Program współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty uchwałą nr XV/82/2019 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019r. 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Brodnickiego stanowią uzupełnienie 

działania organów samorządu powiatowego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenia stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Są ważnym ogniwem wspólnoty 

samorządowej powiatu. 

W ramach realizacji powyższej uchwały w 2020 roku zostały ogłoszone konkursy ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej; nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W otwartych konkursach ofert złożono łącznie 47 ofert, z uwagi na pandemię Covid -19 część 

organizacji zrezygnowała z realizacji zadań. 

Dofinansowanie w 2020 roku otrzymały następujące organizacje pozarządowe 

na realizację zadań: 

1. Z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom pozarządowym: 

• „XI rok z kulturą na TY” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie – 

1.000 zł, 

• VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej – Chorągiew  

Kujawsko-Pomorska ZHP – 1.200 zł, 

• Warsztaty Historyczne „Odkrywamy Średniowiecze” – Brodnickie Towarzystwo Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” – 600 zł, 

• Festiwal ClassiX- edycja letnia – Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich – 1.000 zł, 

• II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod nazwą Brodnica Pop Festiwal – 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – 5.000 zł,  

• 100 Rocznica Bitwy pod Brodnicą – Fundacja Brama Epok – 800 zł, 

• „Dotyk historycznych rzemiosł” – Stowarzyszenie „Sagitta” – 500 zł, 

• „Żywe lekcje historii w powiecie brodnickim” – Stowarzyszenie „Sagitta” – 500 zł, 

• XIV Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych, XI Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę 

Anny Wazówny – Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne FATIMA – 2.000 zł. 
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2. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom pozarządowym: 

• „Prowadzenie zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki i przygotowanie jej  

do rywalizacji sportowej – Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „BRODNICA” –  

5.000 zł, 

• „Rodzinny Rajd Rowerowy po Pojezierzu Brodnickim” – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu 

„Bądźmy Razem” – 2.000 zł, 

• „Organizacja Turniejów i Zawodów Sportowo – Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym 

dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – Liga Obrony Kraju – 6.000 zł, 

• „Żyj zdrowo na sportowo – VIII rok” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” –  

1.500 zł, 

• „Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża 

sportowego” – Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica – 2.000 zł, 

• „Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w Tenisie Stołowym” – 

Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Brodnica – 1.500 zł, 

• „Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży” – Ludowy Zespół Sportowy w 

Świedziebni – 7.000 zł,  

• „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – 

Brodnicki Klub Sportowy „SPARTA” Brodnica – 12.400 zł, 

• „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki ręczna oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym” – Międzyszkolny Klub Sportowy BRODNICA – 3.000 zł, 

• „Zajęcia sportowe piłki nożnej dziewcząt i chłopców w KS Unifreeze Górzno” – Klub 

Sportowy Unifreeze Górzno – 2.000 zł,  

• „Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie” – LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie – 3.000 zł, 

• „Rajd turystyczno-nawigacyjny – Poznaj Pojezierze Brodnickie” – Brodnickie 

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych – 1.500 zł. 

3. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono środki finansowe następującym organizacją 

pozarządowym: 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na zadanie pn. 

„Kobieta bez barier” – 2 000 zł, 

• Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn.:” Raz dwa trzy 

przedszkolaczek ćwiczy „ – 2 380,00 zł; 
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• Stowarzyszenie Sagitta na zadanie pn. „ Zwiększam sprawność-zdrowy styl życia 

w każdym wieku” – 2 000,00 zł. 

4. Z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom 

pozarządowym: 

• Brodnickie Centrum „Caritas” powierzenie prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego 

zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym przebywających na czas nauki w placówkach poza miejscem 

zamieszkania – 20 000,00 zł. 

5. Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

• Zaborskie Towarzystwo Naukowe „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego” – 

63 030,00 zł. 

• Stowarzyszenie SURSUM CORDA „Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

powiatu brodnickiego” – 63 030,00 zł. 

5. Program Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2025 

z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r. 

Program został przyjęty uchwałą nr XXI/131/2020 z dnia 3 listopada 2020r. 
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ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O FINANSACH 

POWIATU W ROKU 2020 

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu w 2020 roku 

1.1. Sytuacja Finansowa Powiatu Brodnickiego za rok 2020  

Budżet powiatu na 2020 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 7 stycznia 2020 r. 

Uchwałą Nr XVI/98/2020, w następujących wysokościach: 

• Dochody budżetu: 100.975.000,00 zł, 

• Wydatki budżetu: 107.651.811,52 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano  

77.071.058,70 zł, zaś na wydatki majątkowe 30.580.752,82 zł. 

• Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 6.676.811,52 zł. 

W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone 

uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu. 

Plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o 2.066.661,58 zł i po zmianach na dzień 

31 grudnia 2020 r. wyniósł 103.041.661,58 zł. 

Plan wydatków został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 1.810.475,42 zł i po zmianach na 

dzień 31.12.2020 r. wyniósł 105.841.336,10 zł. Deficyt został zmniejszony o 3.877.137 zł i po 

zmianach na dzień 31.12.2020 r. zaplanowana kwota wynieść miała 2.799.674,52 zł, źródłem 

pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych. Wykonanie planów prezentują poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
Plan 

na 31.12.2020 r. w zł 

Wykonanie 

na 31.12.2020 r. w zł 

Stopień 

wykonania w % 

Dochody razem 103.041.661,58 106.473.662,39 103,3 

Dochody bieżące 85.527.683,90 84.711.710,37 99,0 

Dochody majątkowe 17.513.977,68 21.761.952,02 124,3 

Wydatki razem 105.841.336,10 96.100.536,57 90,8 

Wydatki bieżące 81.292.750,45 75.866.216,60 93,3 

Wydatki majątkowe 24.548.585,65 20.234.319,97 82,4 

Deficyt budżetu -2.799.674,52 10.373.125,82 - 

Na uzyskanie dochodów w wysokości 106.473.662,39 zł składały się: 

• SUBWENCJE – wyk. 43.876.356,00 zł (100,0% planu), 

• DOTACJE – wyk. 18.832.526,80 zł (99,5% planu), 

• DOCHODY WŁASNE – wyk. 36.607.939,28 zł (112,3% planu), 

• ŚRODKI POMOCOWE – wyk. 7.156.840,31 zł (93,8% planu). 
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1.2. Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich 

Powiat Brodnicki otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 środki z przeznaczeniem na dofinansowanie 

projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (82.461,75 zł). 

Pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na dofinansowanie 

projektów pn.: 

• Zbieramy nowe europejskie doświadczenia w czasie praktyk zawodowych” 

projekt realizowany będzie w 2021 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

(196.786,10 zł), 

• „ERASMUS + szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych” projekt  

realizowany był w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy - 

refundacja poniesionych kosztów w projekcie – (125.498,30 zł), 

• „Zdalna szkoła” projekt realizowany był w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 

(99.939,94 zł), 

• „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” projekt realizowany 

jest w I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy oraz Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

(138.594,49 zł), 

• „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” projekt realizowany jest w Starostwie 

Powiatowym w Brodnicy (587.006,83 zł), 

• „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COViD-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa 

Kujawsko-Pomorskiego” projekt realizowany był w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 

(85.058,08 zł), 

• „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych 

i hospicjów na czas COViD-19” projekt realizowany był w Domu Pomocy Społecznej 

w Brodnicy (53.690,42 zł), 

• „Kształci nas Europa” środki stanowią refundację poniesionych kosztów w w/w projekcie, 

który realizowany był w 2019 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim (38.650,05 zł), 

• „Pomagamy skutecznie”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 

(101.013,32 zł), 

• „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COViD-19”, który 

realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – (365.295,72 zł). 
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Otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków  

unijnych to: 

• 3.074.608,82 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa 

ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II”, 

• 2.208.236,49 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. 

1.3. Struktura wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego 

Wydatki bieżące 

Wyszczególnienie 
Plan 

na rok 2020 

Wykonanie wydatków 

w 2020 r. 

% wyk. 

planu 

Struktura 

wydatków 

w 2020 r. 

Wydatki bieżące razem 81 292 750,45 75 866 216,60 93,3 78,9 

Wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 
53 687 617,90 52 601 252,50 98,0 54,7 

Wydatki rzeczowe 20 750 574,57 17 999 722,71 86,7 18,7 

Dotacje na zadania bieżące 4 384 649,96 4 331 940,55 98,8 4,5 

Remonty 890 888,45 821 121,27 92,2 0,9 

Obsługa długu publicznego 

i wypłaty z tyt. poręczeń 

i gwarancji 

841 215,57 112 179,57 13,3 0,1 

Różne rozliczenia 737 804,00 0,00 0,0 - 

Wydatki inwestycyjne 

Wyszczególnienie 
Plan 

na rok 2020 

Wykonanie wydatków 

w 2020 r. 

% wyk. 

planu 

Struktura 

wydatków 

w 2020 r. 

Wydatki inwestycyjne razem 24 548 585,65 20 234 319,97 82,4 21,1 

Wydatki inwestycyjne 20 609 664,10 16 731 347,75 81,2 17,4 

Zakupy inwestycyjne 3 762 487,59 3 436 973,09 91,3 3,6 

Dotacje na zakupy inwestycyjne 66 000,00 65 999,13 100,0 0,1 

Rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
110 433,96 0,00 0,0 - 

Łączna suma wydatków 

Wyszczególnienie 
Plan 

na rok 2020 

Wykonanie wydatków 

w 2020 r. 

% wyk. 

planu 

Struktura 

wydatków 

w 2020 r. 

Łączna suma wydatków 105 841 336,10 96 100 536,57 90,8 100,0 

W 2020 r. wydatki bieżące stanowiły 78,9% w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 

75.866.216,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 21,1% i wynosiły 20.234.319,97 zł. 
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W ramach wydatków bieżących największy udział (54,7%) stanowiły wydatki 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2020 roku powiat wydatkował na ten cel 52.601.252,50 zł. 

Wydatki rzeczowe stanowiły 18,7% (17.999.722,71 zł). 

Na dotacje przeznaczono kwotę 4.331.940,55 zł (4,5% wszystkich wydatków). 

Na remonty przeznaczono kwotę 821.121,27 zł (0,9% wydatków). 

Obsługa długu stanowiła kwotę 112.179,57 zł (0,1% wydatków). 

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.234.319,97 zł. Kwotę tę 

przeznaczono na: 

• wydatki inwestycyjne w wysokości 16.731.347,75 zł, 

• zakupy inwestycyjne w wysokości 3.436.973,09 zł, 

• dotacje na inwestycje w wysokości 65.999,13 zł. 

1.4. Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2020 r. 

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie 106.473.662,39 zł natomiast wydatki wykonano 

na kwotę 96.100.536,57 zł. Rok 2020 zamknął się więc nadwyżką w wysokości 10.373.125,82 zł. 

Uzyskanie nadwyżki możliwe było dzięki: 

• Uzyskanym oszczędnościom w wydatkach, 

• Otrzymaniu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 

Za 2020 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 8.845.493,77 zł. 

Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2020 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych.  

Po uwzględnieniu nadwyżki i rozchodów na koniec roku 2020 powiat posiadał środki w 

wysokości 20.620.289,57 zł, w tym: 

• nadwyżka z lat ubiegłych – 4.759.263,57 zł, 

• wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 6.685.000,00 zł, 

• RFIL – 9.176.026,00 zł. 

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na: 

• spłatę kredytów i pożyczek,  

• wydatki inwestycyjne. 

Rozchody w 2020 roku wyniosły 1.335.000,00 zł. W ramach tych środków: 

• spłacono kwotę 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań 
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inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 10 listopada 2011 r., zgodnie z harmonogramem 

spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 125.000 zł każda), 

• spłacono kwotę 335.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia17 grudnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem 

spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 83.750 zł każda), 

• spłacono kwotę 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 5 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem spłat, 

raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 125.000 zł każda). 

1.5. Informacja dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych w 2020 r. 

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 82,43%. Na zaplanowaną kwotę 

24.548.585,65 zł wydatkowano środki w wysokości 20.234.319,97 zł. 

Poręczenia i gwarancje. 

W 2020 r. powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. Jednakże aktualne jest poręczenie, którego 

powiat dokonał w dniu 26 lutego 2015 r. Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy za zobowiązania 

z tytułu kredytu udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w wysokości 12.100.000 zł. 

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami 

należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 21.500.000 zł. 

Poręczenie obowiązuje do końca lutego 2035 r.  

W 2020 r. powiat nie spłacał środków z tytułu udzielonego poręczenia. 

Wykaz zobowiązań. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę 

6.685.000,00 zł. Szczegółowe dane zostały zawarte w poniższej tabeli. 
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Wykaz zobowiązań według Rb-Z 

Lp. Jednostka Wierzyciel Wyszczególnienie Kwota 

1 

Starostwo 

Powiatowe 

w Brodnicy 

ING Bank Śląski 

Kredyt wg umowy kredytowej 

Nr 684/2011/00002935/00 

z dnia 10.11.2011 r. na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2011 związanego 

z realizacją zadań inwestycyjnych 

500.000,00 zł 

2 

Starostwo 

Powiatowe 

w Brodnicy 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

w Warszawie 

o/ Toruń 

Kredyt wg umowy kredytowej Nr 15.3547 

z dnia 17.12.2015 r. na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2015 związanego 

z realizacją zadań inwestycyjnych 

3.685.000,00 zł 

3 

Starostwo 

Powiatowe 

w Brodnicy 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

w Warszawie 

o/ Toruń 

Kredyt wg umowy kredytowej Nr 19/5745 

z dnia 5.12.2019 r. na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2019 związanego 

z realizacją zadań inwestycyjnych 

2.500.000,00 zł 

RAZEM 6.685.000,00 zł 

Podsumowując realizację budżetu za 2020 r. należy stwierdzić, że budżet ten realizowany był 

zgodnie z planem dochodów i wydatków. 

Przedstawione dane finansowe są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami. W żadnej z jednostek 

budżetowych nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

2. Informacja z realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych 

1. Projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”. 

Projekt realizowany jest przez Powiat Brodnicki ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• priorytet Inwestycyjny: 10 iv, 

• działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 

• poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, 

• data zawarcia umowy 30 listopada 2017 r. Umowa nr UM_SE.433.1.214.2017, 

• Wartość projektu: 1 641 909,56 zł, 

• Wartość dofinansowania: 1 395 623,12 zł, 

• Wkład własny Powiatu: 246 286,44 zł, 

• Okres realizacji projektu: 03 września 2018 r. – 31 grudnia 2020 r. 
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Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia zawodowego dla których 

Powiat jest organem prowadzącym, tj.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych-404 osoby, 

• kursy zawodowe- 574 osoby, 

• kursy na prawo jazdy kat. B – 166 osób; B+E – 79 osób, 

• doradztwo zawodowe – 650 osób, 

• staże zawodowe 139 osób, 

• studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych. – 

4 osoby (dla nauczycieli kształcenia zawodowego); 4 osoby(studia podyplomowe doradztwo 

zawodowe). 

2. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego”. 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

• oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, 

• działanie 10.2 Kształcenia ogólne i zawodowe, 

• poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, 

• data zawarcia umowy: 30 czerwca 2020 r. Umowa nr UM_WR.433.1.206.2020, 

• wartość projektu: 1 325 743,20 zł, 

• krajowe środki publiczne, w tym: 

− budżet państwa: 66 287,16 zł, 

− budżet jednostek samorządu terytorialnego: 132 574,32 zł, 

• okres realizacji projektu 01 stycznia 2021r. - 31 stycznia 2022r. 

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego” adresowany jest do uczniów 

oraz nauczycieli szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Brodnicki: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych + doposażenie pracowni zawodowych, 

• kursy zawodowe i kwalifikacyjne dla uczniów, 

• zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, 
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• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności 

uniwersalne, 

• staże zawodowe, 

• podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem Covid -19 Powiat Brodnicki zwrócił 

się do IZ RPO WK-P o zmianę terminu realizacji projektu na 01 stycznia 2021r. – 31 stycznia 2022r. 

3. Projekt Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28. 

Projekt realizowany jest przez Powiat Brodnicki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Edycja 2020. 

• Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28”, 

• Data zawarcia umowy: 12 listopada 2020 r. Umowa nr 2020/0227/1876/SubA/DIS/SP, 

• Wartość projektu 935 027,00 zł, 

• Wartość dofinansowania 467 500,00 zł, 

• Środki własne i inne 467 527,00 zł, 

• Okres realizacji projektu 12 listopada 2020r. – 29 października 2021r. 

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 62,00x22,00 m pole gry 

(40,0x20,0 m) i nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami wysokości 4 m 

i wyposażeniem, modernizacji skoczni do skoku w dal, budowie boiska do siatkówki plażowej oraz 

budowie oświetlenia terenu. 

4. Projekt „Zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli szkół Powiatu 

Brodnickiego”. 

Projekt realizowany jest przez Powiat Brodnicki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

• Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

• Działanie1.1 ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

• Data zawarcia umowy 21 kwietnia 2020 r. Umowa o powierzenie grantu nr 1200/2020 

• Wartość projektu 99 939,94 zł, 
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• Wartość dofinansowania 99 939,94 zł (100%), 

• Okres realizacji projektu 21 kwietnia 2020r. – 21 października 2020r. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 celem głównym projektu jest  

zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w 

szkołach Powiatu Brodnickiego. 

Wsparciem zostały objęte szkoły Powiatu Brodnickiego tj.: Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej  

w Brodnicy, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy. 

Zakupiono 38 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i gwarancją. 

5. Program „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego”. 

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2020 objęty był programami zewnętrznymi 

związanymi z pandemią. W ramach programu wypłacane były dodatki do wynagrodzeń pracowników 

mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS oraz sfinansowane badania personelu DPS na 

obecność Sars-CoV-2. 

Program finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kwota wykorzystana na zadania objęte programem to 85 058,08 zł. 

6. Program „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

Program realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy. W ramach programu 

wypłacono dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarkom oraz zakupiono środki ochrony osobistej. 

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota wykorzystana na zadania 

objęte programem to 53 690,42 zł. 
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7. Program „Pomagamy skutecznie”. 

Program realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy. W ramach programu 

wypłacono dodatki do wynagrodzeń personelowi niemedycznemu oraz zakupiono środki ochrony 

osobistej. 

Program finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kwota wykorzystana na zadania objęte programem to 101 013,32 zł. 

8. Projekt pilotażowy - Program „Aktywny samorząd”. 

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy skierowany jest  

do osób niepełnosprawnych, obejmuje następujące formy wsparcia: 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w  tym: 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób 

ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

ruchu) (dofinansowano 2 wnioski na kwotę 8.585,00 zł). 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym  

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu) 

(dofinansowano 1 wniosek na kwotę 1.200,00 zł). 

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym  

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego (nie realizowano zadania). 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu słuchu) (nie realizowano zadania). 

2. Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk) (dofinansowano 12 wniosków na kwotę 

69.746,00 zł). 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania (nie realizowano zadania). 
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Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu wzroku) (dofinansowano 1 wniosek na kwotę 6.210,00 zł). 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w  komunikowaniu 

za pomocą mowy – dofinansowano 1 wniosek na kwotę 3.580,00 zł). 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności) (dofinansowano 1 wniosek na kwotę 1.273,00 zł). 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności) (nie zrealizowano zadania). 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności) (dofinansowano 1 wniosek na kwotę 2.960,00 zł). 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób 

ze stopniem niepełnosprawności) (dofinansowano 2 wnioski na kwotę 40.100,30 zł). 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie 

jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności) (nie realizowano zadania). 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 

przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 

dofinansowania) (dofinansowano 4 wnioski na kwotę 27.150,00 zł). 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  

dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 

typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które 
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są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka) (dofinansowano 

2 wnioski na kwotę 3.189,20 zł). 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowano 25 

wnioski na kwotę 74.174,00 zł). 

Moduł III - w roku 2020 zrealizowano program pt.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 

zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów 

powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły 

dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Złożono 260 wniosków z czego pomoc otrzymało 

130 osób na łączną kwotę 288.000,00 zł. 

9. Program pn.: „Opieka wytchnieniowa”. 

W 2020 po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy realizowało program 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r. w ramach resortowego Programu MRiPS. 

W ramach realizacji tego programu przeprowadzono 110 godzin poradnictwa specjalistycznego 

w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz 110 godzin poradnictwa rehabilitacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. 

W programie wzięło udział 10 osób z powiatu brodnickiego. Było to dwoje dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz ośmioro dorosłych osób legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. W ramach indywidualnych spotkań u osób 

zakwalifikowanych do programu polepszyła się kondycja psychofizyczna oraz wiedza z zakresu 

rehabilitacji medycznej. Realizacja tego zadania pozwoliła wyjść naprzeciw problemom z jakimi 

borykają się rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. 

Środki na ten cel w wysokości 15.998,40 zł (w tym środki na obsługę zadania 158,40 zł) 

pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz kwota 3.801,60 

zł stanowiła wkład własny Powiatu w zadanie. 

10. Partnerski projekt „Rodzina w Centrum 2”. 

W 2020 r. PCPR kontynuował realizację partnerskiego projektu, pt. „Rodzina w Centrum 2” 

wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, jako liderem projektu, w ramach 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

39 

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług 

społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W Centrum Wspierania Rodzin, można było skorzystać z: 

• specjalistycznego poradnictwa rodzinnego udzielonego przez - pedagoga, prawnika, 

psychologa i psychiatry, 

• warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci 7-13 lat, 

• warsztaty dla dzieci „Moje emocje”, 

• warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie. 

11. Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-

19” 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Projekt: ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020.” 

W ramach projektu objęto wsparciem 74 rodziny zastępcze i 4 placówki opiekuńczo 

wychowawcze. Zakupiono 132 komputery przenośne marki Lenovo, jeden telewizor, 1380 maseczek 

jednorazowego użytku, 6900 rękawiczek jednorazowych i 145 litrów środków dezynfekujących. 

127 dzieci otrzymało komputery przystosowane do nauki zdalnej, 303 osoby otrzymały wsparcie  

w postaci maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących. 

Wartość otrzymanych środków finansowych wyniosła 413 835 zł. Wartość wydatków 

kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID – 19 wyniosła 

365 295,72. 

12. Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jej skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego”. 

Powiat Brodnicki w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu  

i przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy realizowały projekt 

„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jej skutków na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego”. Celem działań było zminimalizowanie w jak największym stopniu skutków 

pandemii i ograniczenie zakażeń. W/w projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.  
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Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Skierowany został  

m.in. do podmiotów, które maja uzasadnioną potrzebę zakupu środków ochrony osobistej oraz 

wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID -19. 

Są to: domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne, schroniska, warsztaty terapii zajęciowej, 

zakłady aktywności zawodowej, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, gminy, które świadczą usługi opiekuńcze. 

W ramach projektu do samorządów, placówek, zakładów, instytucji i organizacji trafiły  

m.in. środki ochrony osobistej – płyny dezynfekcyjne, przyłbice, maski, rękawiczki, urządzenia 

do dezynfekcji rąk oraz ozonowania. Ponadto pracownicy DPS oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych zostali wsparci dopłatami dodatków do wynagrodzeń, a także 

przeprowadzono testy na obecność koronawirusa w DPS. 

3. Budżet obywatelski 

Powiat nie realizował budżetu obywatelskiego. 
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 

1. Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy 

PCPR w Brodnicy realizuje zadania z następujących ustaw: 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (T. j. z 2020 r. poz. 426, poz. 568), 

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U z 2020 r. poz. 821 ze zm.), 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania  

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania 

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja społeczna 

ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. 

Zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w dwóch formach rodzinnej i instytucjonalnej: 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

• rodziny zastępcze spokrewnione, 

• rodzina zastępcza niezawodowa, 

• rodzina zastępcza zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

• rodzinny dom dziecka. 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogółem objęło swoją pomocą 91 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 131 dzieci. Uchylono 18 rodzin zastępczych, z czego dwanaście 

rodzin z powodu usamodzielnienia się wychowanków, pięć rodzin z powodu powrotu dzieci 

do domu, jedna z rodzin wyprowadziła się na teren powiatu z którego pochodziło dziecko 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 48 rodzin stanowiły rodziny spokrewnione, w których 

wychowywało się 57 dzieci, 38 rodzin to rodziny niezawodowe z 55 dziećmi. W roku 2020 

funkcjonowały 5 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 19 dzieci. Zgodnie 
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z Postanowieniem Sądu utworzono 14 nowych rodzin zastępczych, z czego 6 rodzin zastępczych 

niezawodowych z ośmiorgiem dzieci i 8 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których 

umieszczono dziesięcioro dzieci. 

Wydatki na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 

Wydatki Rok 2020 

Dzieci pochodzące z Powiatu Brodnickiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego i innych powiatów. 
1.599.128,03 zł 

Dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego 
207.504,20 zł 

Ponadto w ramach programu Rodzina 500+ na dodatek wychowawczy przeznaczono 

kwotę 595.758,77 zł. 

Instytucjonalna piecza zastępcza. 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

• placówki opiekuńczo – wychowawczej, 

• regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, 

• interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Na terenie Powiatu Brodnickiego ogółem dzieci w placówkach przebywało w całym roku 56.  

Wydatki w roku 2020 r. wyniosły: w Domu Dziecka w Brodnicy – 1.838.666,09 zł, natomiast 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego – 481.174,23 zł (kwoty zawierają 

koszty utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów). 

Ponadto w ramach programu Rodzina 500+ na dodatek w placówkach rodzinnych 

i socjalizacyjnych przeznaczono kwotę 200.137,10 zł. 

Liczba dzieci przebywających w PO-W na terenie Powiatu Brodnickiego. 

Nazwa 

placówki 
Adres placówki Typ placówki 

Statutowa 

liczba 

miejsc w 

placówce 

Liczba dzieci 

przebywającyc

h w placówce 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Koszt utrzymania 

wychowanka 

w placówce 

w grudniu 2020 r. 

Dom 

Dziecka 

nr 1 

ul. Słoneczna 26, 

87-300 Brodnica 
socjalizacyjna 14 12 5.183,19 zł 

Dom 

Dziecka 

nr 2 

ul. Słoneczna 28, 

87-300 Brodnica 
socjalizacyjna 14 13 5.580,52 zł 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

ul. Chopina 1, 

87-320 Górzno 
rodzinna 8 8 2.583,64 zł 
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Nazwa 

placówki 
Adres placówki Typ placówki 

Statutowa 

liczba 

miejsc w 

placówce 

Liczba dzieci 

przebywającyc

h w placówce 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Koszt utrzymania 

wychowanka 

w placówce 

w grudniu 2020 r. 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

Fiałki 3, 

87-320 Górzno 
rodzinna 8 9 2.683,37 zł 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wychowanków pochodzących z naszego powiatu, a przebywających 

na terenie innych powiatów było 8, a poniesione w wydatki wyniosły 509.467,97 zł. 

Wspieranie rodziny 

Realizacji programu „Dobry Start” jest finansowana z dotacji od Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, kwotę 26.700 zł przeznaczono na świadczenia dla 89 wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej. Udzielone wsparcie w znacznym stopniu ułatwiło rodzinom przygotowanie wyprawki 

szkolnej. 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych 300+ przyznano na 34 wychowanków 

w wysokości 10.497,85 zł. 

Poradnictwo specjalistyczne 

Z porad psychologa skorzystało 28 rodzin zastępczych z dziećmi, łącznie 43 porad. Poradnictwo 

dotyczyło min. sprawdzenia ich predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

oraz problemów wychowawczych z dziećmi. 

W roku sprawozdawczym pracownicy Centrum uczestniczyli w rozprawach sądowych 

reprezentując Dyrektora lub we własnym w sprawach o ustalenie świadczeń alimentacyjnych 

od rodziców biologicznych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, jak również w sprawach 

o uregulowanie sytuacji prawnej tj. zmianę zarządzeń opiekuńczych. 

Usamodzielnianie wychowanków 

Osobą usamodzielnianą jest osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę 

opiekuńczo-terapeutyczną, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie 

w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 
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1. Przyznaje się pomoc na: 

• kontynuowanie nauki, 

• usamodzielnienie, 

• zagospodarowanie. 

2. Udziela się pomocy w uzyskaniu: 

• odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

• zatrudnienia. 

3. Zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 

Troje wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymało pomoc pieniężną 

na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 20.924,35 zł, czworo wychowanków otrzymało pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 20.818,00 zł. 

Dziewięcioro wychowanków rodzin zastępczych skorzystało z pomocy pieniężnej 

na kontynuowanie nauki. Na ten cel przeznaczono kwotę 48.935,57 zł. Pomoc rzeczową 

na zagospodarowanie w ramach, której zakupiono artykuły niezbędne do wyposażenia mieszkania 

na łączną kwotę 6.308,00 zł otrzymało czworo wychowanków. Kwota 20.818,00 zł została 

przeznaczona na usamodzielnienie czworo wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 

po zakończeniu etapu nauki i procesu usamodzielnienia. 

Szkolenia w pieczy zastępczej 

W roku sprawozdawczym nie odbyło się żadne szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych 

niezawodowych i kandydatów na rodziny zastępcze, z powodu pandemii COVID-19. 

1.1.1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy 

WTZ powstał 04.05.1998 r., w 1999 r. z uwagi na zmianę przepisów prawnych tj. ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

zostało wpisane do zadań powiatu. 

Liczba niepełnosprawnych uczestników warsztatu wynosi 50 osób. Każdy z uczestników 

realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na 

podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań 

w Warsztacie. 
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W 2020 r. środki na działalność WTZ wynosiły 1.138.667,00 zł Ze środków PFRON 

wydatkowano 1.024.800,00 zł, natomiast Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 

113.867,00 zł. 

1.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy 

W ramach zadań zleconych przez powiat Brodnickie Centrum „Caritas”, zajmuje się 

prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób, 

które z powodu przewlekłej psychicznej choroby lub głębszej niepełnosprawności 

intelektualnej – upośledzenia umysłowego, mających poważne trudności w życiu codziennym, 

wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Dom jest przeznaczony dla 50 osób powyżej 18-go roku życia z terenu Powiatu Brodnickiego. 

Zajęcia w ośrodku prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, świadczone poprzez 

zajęcia terapeutyczne, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjno-kulturalne, zajęcia edukacyjne. 

Środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 wyniosły 

1.074.459,00 zł jest to dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

1.2. Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy 

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy powołany został Zarządzeniem nr 71/90 Wojewody 

Toruńskiego z dnia 3 sierpnia 1990 roku w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy 

Społecznej dla Przewlekle Chorych w Brodnicy. Dom rozpoczął świadczenie usług 

23 stycznia 1991 roku. 

Po osiągnięciu wymaganego przepisami prawa standardu świadczonych usług, Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski 11 lutego 2008 roku wydał Powiatowi Brodnickiemu zezwolenie  

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 1 określając,  

że jest to dom stałego pobytu przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 

46 miejsc rzeczywistych. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta i ogłasza  

w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. W 2020 roku 

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Brodnickiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy opublikowane 
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zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją nr 1674 

w dniu 25 marca 2020 roku. Koszt utrzymania od kwietnia 2020 roku wynosił 4.196,53 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy mieści się w budynku przy ul. Wiejskiej 1. Nieruchomość 

jest własnością Powiatu Brodnickiego, Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy jest zarządcą trwałym 

nieruchomości. 

Budynek Domu Pomocy Społecznej składa się z trzech elementów o różnej konstrukcji  

i wysokości. Budynek spełnia wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. DPS dzierżawi od Gminy 

Miasta Brodnica teren o powierzchni 1.223 m2 z przeznaczeniem na park dla mieszkańców.  

Umowa dzierżawy zawarta jest do 16 lipca 2023 roku. 

Zadania dla domów pomocy społecznej określone są w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz w  Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 734). 

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, 

intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i, w miarę możliwości, ich 

samodzielności. 

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym 

przepisami prawa w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze i wspomagające. 

W Domu co roku przy współudziale Samorządu Mieszkańców opracowywany jest a 

następnie realizowany „Program imprez kulturalno-oświatowych”. 

Opracowany na rok 2020 program zrealizowany był tylko częściowo z powodu wprowadzonych 

ograniczeń związanych z pandemią. 

Na początku 2020 roku odbyło się kilka imprez integracyjnych z udziałem zaprzyjaźnionych z  

Domem podmiotów zewnętrznych (w styczniu koncert kolęd z udziałem uczniów Szkoły 

Podstawowej w Jajkowie oraz zabawa karnawałowa, w lutym odbyła się kolejna edycja Turnieju 

Warcabowo-Szachowego z udziałem pracowników Polskich Kolei Państwowych oraz Tłusty 

Czwartek z udziałem Niepublicznego Przedszkola „Misiaki”). 

11 marca 2020 roku po konsultacjach z Zarządem Powiatu oraz z Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym biorąc pod uwagę otrzymywane na bieżąco rekomendacje z Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego wprowadzony został zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Brodnicy oraz zakaz wyjść mieszkańców poza teren DPS. Wprowadzone ograniczenia 
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obowiązywały nieprzerwanie od 11 marca, w związku z tym pozostałe imprezy okolicznościowe 

organizowane były we własnym gronie przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. 

Nie zorganizowano żadnej z zaplanowanych na rok 2020 wycieczek dla mieszkańców.  

Mieszkańcy nie uczestniczyli w żadnym spotkaniu integracyjnym na zewnątrz. Zmodyfikowano 

także dotychczasowe formy aktywizacji: odwołano zajęcia terapeutyczne prowadzone przez osoby z 

zewnątrz zatrudniane w oparciu o umowy zlecenie i w prowadzenie zajęć zaangażowano 

pracowników zatrudnionych na stałe w DPS na innych stanowiskach. 

W Domu, pomimo obostrzeń sanitarnych, w sposób uroczysty obchodzono urodziny 

mieszkańców, którzy kończyli w 2020 roku więcej niż 90 lat – w 2020 roku odbyło się 6 takich 

uroczystości. Zorganizowano też uroczyste śniadanie wielkanocne i wigilię z udziałem kierownictwa 

Domu. 

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych 

przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w 

Brodnicy objęci są opieką medyczną Powiatowej przychodni Rodzinnej POZ działającej przy ZOZ 

w Brodnicy, ul. Wiejska 9. Wizyty u lekarzy specjalistów odbywały się głównie w formie teleporady, 

ale w razie potrzeby mieszkańcy dowożeni byli do poradni specjalistycznych. 

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki. 

Remonty i inwestycje realizowane w 2020 roku. 

W 2020 roku wszystkie prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie – wydatki 

związane były tylko z zakupem materiałów. Dokonano zakupów brakującego wyposażenia  

i materiałów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez osoby odpowiedzialne: 

• generator ozonu – 2 100,00 zł, 

• tkaniny na pościel – 2 004,41 zł, 

• odkurzacz wodny – 1 385,00 zł, 

• maszyna do szycia overlock – 1 242,30 zł, 

• oczyszczacze powietrza – 4 295,16 zł, 

• komputery – 2 580,39 zł, 

• urządzenie wielofunkcyjne – 1 130,00 zł, 

• kołdry – 735,00 zł, 

• waga krzesełkowa – 1 979,00 zł, 

• lodówki – 1 109,98 zł, 

• stoły ze stali nierdzewnej do kuchni – 9 840,00 zł, 
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• doposażenie (stoliki kelnerskie, aparaty telefoniczne do pokojów mieszkalnych, doposażenie 

drobne kuchni) – 4 596,82 zł. 

Razem 32 998,06zł. 

1.3. Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Brodnicy 

Ogólna charakterystyka Placówek. 

Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy oraz Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy są placówkami opiekuńczo–

wychowawczymi, które zapewniają odpowiedni standard wychowania i opieki wychowankom, 

umożliwiając im zaspokajanie indywidualnych potrzeb oraz prawidłowy rozwój intelektualny i 

emocjonalny. Celem Domów jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i 

młodzieży, warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie 

prawidłowego przebiegu rozwoju i socjalizacji. 

Zadania realizowane przez Placówki. 

Do podstawowych zadań Placówki należy: 

• zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych 

potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, 

społecznych i religijnych, 

• umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd 

postanowi inaczej, 

• podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, 

• zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych, 

• objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, 

• zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Placówki współpracują w zakresie wykonywanych zadań z rodziną dziecka, sądem, powiatowym 

centrum pomocy rodzinie, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki, 

w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają 

akceptację dyrektora Placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pracę z wychowankami realizowano w oparciu o plany pomocy dziecku przygotowane na 

podstawie diagnozy dziecka. Natomiast pracę z rodziną wychowanków realizowano na podstawie 
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planu pracy z rodziną. Placówki zapewniały swoim wychowankom dostęp do kultury, sportu, 

rozrywki i wypoczynku. 

Remonty i inwestycje realizowane w 2020 r. 

W ramach środków własnych w 2020 r. powstał monitoring, wiata śmietnikowa oraz ogrodzenie 

dla psa. Pomieszczenia Domów Dziecka w Brodnicy zostały odmalowane w ramach współpracy z 

lokalną firmą. Ze środków własnych oraz pozyskanych od Darczyńców zakupiono samochód 8-

osobowy do przewozu wychowanków. Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy zakończył inwestycję na 

budowę placu zabaw i terenów zielonych z udziałem środków zewnętrznych oraz Powiatu. Ze 

środków przyznanych przez Zarząd Powiatu na zagospodarowanie terenów zielonych i ochronę 

środowiska zakupiono traktorek ogrodowy oraz inny sprzęt ogrodowy. 

1.4. Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 

Jest to najstarsza w powiecie placówka typu rodzinnego, której akt założycielski datuje się na 21 

sierpnia 1995 r. wydany przez Kuratorium Oświaty w Toruniu, następnie po zmianie przepisów 

prawnych uzyskał zezwolenie w dniu 27.12.2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na czas 

nieokreślony.  

Placówka jest koedukacyjna i przeznaczona jest dla 8 wychowanków. W roku 2020 wszystkie 

dzieci umieszczone w RDD pochodziły z powiatu brodnickiego. Na dzień 31.12.2020 r. przebywało 

8 wychowanków, z których jedna osoba uczy się na drugim roku studiów magisterskich w Gdańsku, 

dwie osoby w III klasie szkoły zawodowej, jedna osoba II klasa szkoły zawodowej, cztery osoby 

szkoła podstawowa. 

Wychowankom zapewnia się szereg działań rozwijających zdolności i zainteresowania. 

Z powodu pandemii możliwości uczestnictwa w większości atrakcji zostały znacznie 

ograniczone. 

W 2020 roku dzieci z RDDz w Górznie uczestniczyły w: 

• styczeń – luty wyjazdy na łyżwy do Torunia na kryte lodowisko, 

• podczas ferii zimowych wyjazd do kina i do aquaparku w Pluskach, 

• jednodniowe wyjazdy nad morze, 

• wyjazdy do kina w Toruniu, w Rypinie, 

• wyjazdy do Plusk na basen, 

• wyjścia do parku linowego, 

• wyjazd do Parku Dinozaurów, 
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• pobyt w Młynie Wiedzy, 

• wyjazd z opiekunami na 10 dni nad morze do Karwii w ramach wypoczynku letniego 

(w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnacja z wyjazdu dzieci  

na zorganizowany przez biuro podróży obóz w Zakopanem), 

• udział we wszystkich wyjazdach organizowanych przez klasę: do teatru, do kina, na łyżwy, 

na basen, 

• oprócz wyjazdów dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, tj.m.in.: 

− nauka gry na pianinie w Domu Kultury w Górznie (w związku z okresowym zawieszeniem 

działalności Domu Kultury , zajęcia odbywały się nieregularnie. Dzieci miały możliwość 

ćwiczenia w domu na pianinie i konsultacji z nauczycielem w bezpiecznych dla zdrowia 

okolicznościach), 

− rysunki przestrzenne ( na ten cel zakupiono długopisy 3D), 

− gry planszowe, 

− fotografowanie ( na ten cel zakupiono profesjonalne aparaty fotograficzne), 

− w związku z ograniczoną możliwością wyjazdów organizowano zajęcia w domu 

i na otwartej przestrzeni (las, park). 

Na bieżąco uzupełniano sprzęty sportowe, zakupiono hulajnogę elektryczną, deskorolki, 

naprawiano na bieżąco rowery (w domu jest komplet rowerów – jest możliwość całą rodziną jeździć 

na wycieczki rowerowe ), dzieci mają dostęp do materiałów typu: modele samolotów, pojazdów, 

origami, farby i kredki do profesjonalnych rysunków, malowania, lepienia (troje dzieci 

ma uzdolnienia plastyczne). 

1.5. Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach 

Placówka powstała w 2007r. Zgodę na prowadzenie placówki na czas nieokreślony otrzymała 

decyzją z dn. 2712.2007r. od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Placówka jest koedukacyjna 

przeznaczona na 8 wychowanków - wszystkie dzieci pochodzą z powiatu brodnickiego. 

Wychowankowie po ukończeniu 18 roku życia w porozumieniu dyrektor placówki - dziecko 

usamodzielnia się i opuszcza placówkę. 

Na dzień 31.12.2020r. w placówce przebywało 9 wychowanków. 

W 2020r. z powodu obostrzeń spowodowanych wirusem wychowankowie mieli mniejsze 

możliwości uczestniczenia w działaniach kulturalno-oświatowych. 
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W 2020r. dzieci z RDD w Fiałkach uczestniczyły: 

• wyjazdy na basen do Rypina, 

• latem spędziły tydzień w stadninie koni w Leźnie, 

• kilkukrotnie wychodziły do parku linowego, 

• przejażdżki rowerowe, 

• trampolina, 

• gry edukacyjne, 

• pływanie w jeziorze, 

• pływanie kajakiem lub łódką, 

• zjeżdżanie sankami lub na nartach, 

• gry i zabawy na świeżym powietrzu, 

• mecze w piłkę nożną, siatkówkę lub kosza. 

  



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

52 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE 

1. Ogólna charakterystyka szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat brodnicki 

Powiat Brodnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: 

• I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, 

ul. Lidzbarska 14, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 

• Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5, 

• Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2, 

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2. 

Ilość uczniów i oddziałów w szkołach dla młodzieży (bez specjalnych) 

Lp. Szkoła Ilość oddziałów 
Ilość 

uczniów 

Średnio 

w oddziale 

1 I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 21 503 24 

2 
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
89 2004 23 

3 Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 12 238 20 

Razem 122 2745 22 

Liczba uczniów w technikach dla młodzieży 

Profil kształcenia, zawód, specjalność Liczba uczniów 

Technik budownictwa 96 

Technik informatyk 244 

Technik ekonomista 162 

Technik logistyk 494 

Technik mechatronik 118 

Technik cyfrowych procesów graficznych 21 

Technik organizacji reklamy 68 

Technik rolnik 8 

Technik hotelarstwa 77 

Technik mechanizacji rolnictwa 85 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 149 

Technik grafiki i poligrafiki cyfrowej 47 

Technik reklamy 28 

Technik architektury krajobrazu 13 

Razem 1610 
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Liczba uczniów w poszczególnych zawodach branżowych szkół I stopnia 

Lp. Zawód Liczba uczniów 

1 Blacharz samochodowy 8 

2 Cukiernik 12 

3 Drukarz 15 

4 Elektromechanik 6 

5 Elektromechanik pojazdów samochodowych 6 

6 Elektryk 74 

7 Elektronik 3 

8 Fryzjer 74 

9 Krawiec 4 

10 Kucharz 59 

11 Lakiernik 13 

12 Mechanik pojazdów samochodowych 106 

13 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 48 

14 Mechanik – monter maszyn i urządzeń 3 

15 Mechatronik 2 

16 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 5 

17 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 20 

18 Murarz-tynkarz 6 

19 Ogrodnik 1 

20 Operator obrabiarek skrawających 6 

21 Piekarz 5 

22 Rolnik 15 

23 Sprzedawca 130 

24 Stolarz 63 

25 Ślusarz 24 

26 Tapicer 35 

Razem 743 

Szkoły dla dorosłych 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach dla dorosłych 

Lp. Szkoła Semestr 
Ilość 

oddziałów 

Ilość 

uczniów 

Średnio 

w oddziale 

1 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 

– 1 16 16 

2 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych - Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy 

I 5 97 19,4 

3 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych - Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy 

II 4 107 26,7 
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Szkoły specjalne 

Liczba uczniów i oddziałów w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy 

Lp. Szkoła Ilość oddziałów Ilość oddziałów Średnio w oddziale 

1 Szkoła Podstawowa Specjalna 9 45 5 

2 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 20 7 

• ilość uczniów nauczanych indywidualnie: 3 uczniów, 

• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – indywidualne: 4 uczniów, 

• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole: 5 uczniów, 

• zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju: 8 uczniów. 

Absolwenci szkół w roku szkolnym 2019/2020. 

W minionym roku szkolnym szkoły ukończyło 611 uczniów i słuchaczy. 

Ilość uczniów i absolwentów kończących szkołę w 2019/2020 

Lp. Szkoła Ilość uczniów/słuchaczy 
Ilość uczniów 

kończących szkołę 

1 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
503 123 

2 
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
2004 421 

3 
Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim 
238 61 

4 
Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
65 6 

Razem 2810 611 

Absolwenci szkół według zawodów 

Lp. Szkoła Zawód 
Liczba absolwentów/ 

kończących szkołę 

1 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
- 123 

2 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim – 

Liceum Ogólnokształcące 

- 16 

3 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim – 

Technikum 

technik ekonomista 10 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
13 

4 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim – 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

fryzjer 1 

stolarz 4 

sprzedawca 7 

kucharz 1 
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Lp. Szkoła Zawód 
Liczba absolwentów/ 

kończących szkołę 

mechanik pojazdów samochodowych 4 

elektryk 1 

elektronik 1 

mechanik – monter maszyn i urządzeń 1 

mechanik – operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
1 

rolnik 1 

5 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy – Technikum 

technik ekonomista 23 

technik budownictwa 23 

technik informatyk 38 

technik mechatronik 17 

technik logistyk 70 

technik rolnik 8 

technik hotelarstwa 11 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
21 

technik mechanizacji rolnictwa 13 

technik cyfrowych procesów 

graficznych 
21 

technik organizacji reklamy 24 

6 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy – Branżowa  

Szkoła I Stopnia 

blacharz samochodowy 1 

drukarz 2 

cukiernik 3 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
1 

elektryk 15 

elektromechanik 2 

fryzjer 17 

mechatronik 1 

kucharz 11 

lakiernik 4 

mechanik pojazdów samochodowych 23 

mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
12 

operator obrabiarek skrawających 4 

monter sieci instalacji 

i urządzeń sanitarnych 
5 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

1 

murarz – tynkarz 2 

sprzedawca 25 

stolarz 12 

ślusarz 3 

tapicer 7 

ogrodnik 1 
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Lp. Szkoła Zawód 
Liczba absolwentów/ 

kończących szkołę 

7 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy – Szkoła 

Podstawowa Specjalna 

- 3 

8 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy – Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy 

- 3 

Razem 611 

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej zlokalizowane przy 

ul. Lidzbarskiej 14, liczy 21 oddziałów, do których w roku 2020 uczęszczało 514 uczniów. 

Zatrudnionych w szkole jest 62 nauczycieli i 28 pracowników administracji i obsługi.  

Na terenie szkoły znajdują się trzy budynki (szkoła, internat, astrobaza). Szkoła dysponuje 

35 salami lekcyjnymi, w tym 2 sale komputerowe i 1 laboratorium językowe. Wszystkie sale 

wyposażone są w sprzęt multimedialny.  

Ponadto w liceum znajduje się biblioteka z centrum informacji naukowej, strzelnica, aula na 500 

miejsc, hala sportowa, sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia, izba tradycji, radiowęzeł 

i kawiarenka szkolna. Uczniowie liceum mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych typu: koło teatralne, zespół wokalny, SKKT-PTTK, koła 

przedmiotowe, sekcje sportowe itp.  

W szkole działa Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski jako organy społeczne.  

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła organizuje dla uczniów zajęcia 

indywidualne, kształcenie specjalne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zostało utworzone w  2016 r. W 

jego skład weszły szkoły działające uprzednio w strukturach: Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu 

Szkół Rolniczych i Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. 

Placówka kontynuuje tradycje wszystkich trzech szkół oraz wykorzystuje najlepsze 

doświadczenia całej kadry pedagogicznej. Jest to obecnie największa w regionie szkoła oferująca 

przygotowanie do zawodu zarówno młodzieży, jak i dorosłym. 

Siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy mieści się przy 

ul. Mazurskiej 28, ale zajęcia odbywają się w trzech lokalizacjach: ul. Mazurska 28, ul. Karbowska 

29 i ul. Aleja Leśna 2.  
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W ramach Centrum funkcjonują technika w wielu zawodach, branżowa szkoła I stopnia, 

branżowa szkoła II stopnia, liceum dla dorosłych (zaoczne), są prowadzone kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

CKZiU posiada również internat. 

W technikum młodzież kształci się w następujących zawodach: 

• technik architektury krajobrazu, 

• technik budownictwa, 

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

• technik ekonomista, 

• technik hotelarz, 

• technik informatyk, 

• technik logistyk, 

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

• technik mechatronik, 

• technik organizacji reklamy, 

• technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodocianych pracowników objętych dokształcaniem 

zawodowym w zawodach: 

• drukarz, 

• blacharz samochodowy, 

• cukiernik, 

• elektromechanik, 

• elektromechanik pojazdów samochodowych, 

• elektryk, 

• fryzjer, 

• krawiec, 

• kucharz, 

• lakiernik, 

• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

• monter elektronik, 

• monter elektryk, 
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• monter mechatronik, 

• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

• murarz – tynkarz, 

• ogrodnik, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• piekarz, 

• rolnik, 

• sprzedawca, 

• stolarz, 

• ślusarz, 

• tapicer, 

• wędliniarz. 

Branżowa Szkoła II Stopnia oferuje kształcenie w zawodach: 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• fryzjer, 

• sprzedawca. 

W CKZiU w Brodnicy funkcjonuje także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma 

zaoczna oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (bez naboru). 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 ogółem 2 357 w tym: 

• Branżowa Szkoła I Stopnia – 699, 

• Technikum – 1517, 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 141. 

Uczniowie Technikum w zawodach 

Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Technik architektury krajobrazu 13 

Technik budownictwa 88 

Technik ekonomista 135 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 47 

Technik hotelarstwa 74 

Technik informatyk 228 

Technik logistyk 509 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 94 

Technik mechatronik 121 

Technik organizacji reklamy 43 

Technik reklamy 57 
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Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Technik rolnik 0 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 108 

Razem 1517 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach 

Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Blacharz samochodowy 8 

Cukiernik 11 

Drukarz 14 

Elektromechanik 4 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 5 

Elektronik 2 

Elektryk 75 

Fryzjer 70 

Krawiec 6 

Kucharz 50 

Lakiernik 2 

Lakiernik samochodowy 11 

Mechanik pojazdów samochodowych 115 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 2 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 38 

Mechatronik 1 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 23 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 7 

Murarz-tynkarz 6 

Operator obrabiarek skrawających 2 

Piekarz 9 

Rolnik 7 

Sprzedawca 120 

Stolarz 52 

Ślusarz 27 

Tapicer 32 

Technik budownictwa 0 

Razem 699 

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim mieści się w budynkach przy ul. Nowy Rynek 5. Główny 

budynek szkoły o powierzchni 1399,44 m2, został oddany do użytku w 2003 r. 

Do głównego budynku przylega pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem o powierzchni 

1182,82 m2 oraz pomieszczenia szkolnego centrum informacji z biblioteką i czytelnią oddane 

do użytku w 2008 r. Obok budynku głównego szkoły zlokalizowane jest obserwatorium 

astronomiczne „Kopernik”. 
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W ramach Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim funkcjonują następujące typy szkół: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, 

• Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej kształcące w zawodach: 

− technik ekonomista, 

− technik żywienia i usług gastronomicznych, 

− technik logistyk, 

• Branżowa Szkoła I stopnia im. Komisji Edukacji Narodowej, 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Istniejące typy szkół pozwalają dostosować ofertę edukacyjną do oczekiwań środowiska 

i potrzeb rynku pracy. 

Ponadto ofertę edukacyjną szkoły wzbogacają między innymi: 

• Oddziały Przygotowania Wojskowego, 

• przedmiotowe koła zainteresowań,  

• zajęcia rozwijające zainteresowania naukami przyrodniczo-matematycznymi prowadzone 

w przyszkolnym obserwatorium astronomicznym (ASTROBAZA), 

• zajęcia sportowo-obronne, 

• praktyki zagraniczne dla uczniów, 

• kursy zawodowe realizowane w ramach projektów UE (m.in. barista, kelner, carving, 

przedstawiciel handlowy, obsługa kasy fiskalnej), 

• praktyki zagraniczne dla uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 w 12 oddziałach uczyło się 238 uczniów. 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 2, wchodzą 

następujące typy szkół: 

• Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Ponadto szkoła prowadzi: 

• zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,  

• zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Szkoła specjalna w Brodnicy istnieje od 1966 roku. Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z 

różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, z autyzmem i ze sprzężeniami. Do Zespołu 

Szkół Specjalnych w roku 2020 uczęszczało ogółem 88 uczniów z Powiatu Brodnickiego. 
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Kształceniem i wychowaniem uczniów zajmowało się 29 nauczycieli i 8 osób zatrudnionych w 

charakterze pomocy nauczyciela. Zajęcia z uczniami trwały od godz. 8.00. do godz.16.00. Uczniowie 

rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania biorąc udział w uroczystościach i apelach szkolnych, 

konkursach, zawodach sportowych, różnorodnych projektach edukacyjnych, wychowawczych i 

profilaktycznych. Dodatkowo uczniowie korzystali z zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, opieki pielęgniarki szkolnej i wsparcia pedagoga szkolnego. 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy pełni również rolę ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego. Wzorem lat poprzednich w roku 2020 w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” szkoła prowadziła zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Specjalistyczną pomocą objęto 19 dzieci. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Brodnicy 

Poradnia została powołana w roku 1973. Rejonem działania Poradni jest powiat brodnicki. 

Poradnia w rejonie działania swoją opieką w roku 2020 obejmowała 16868 dzieci i młodzieży.  

Jest placówką specjalistyczną, w której pracownicy starają się sprostać wszelkim problemom 

i zapotrzebowaniu społeczności lokalnej. Placówka ma charakter instytucji nieferyjnej. Zajęcia 

diagnostyczne i terapeutyczne odbywają się codziennie w godzinach od poniedziałku do czwartku 

8.00 do 18.00 w piątek 8.00 – 16.00.  

Siedziba Poradni znajduje w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Jana Kochanowskiego 2 

w Brodnicy. Dysponuje 8 pomieszczeniami diagnostycznymi (w tym trzema dostosowanymi dla osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi), pomieszczeniem do terapii biofeedback, salą konferencyjną, 

gabinetem dyrektora, sekretariatem, pomieszczeniem socjalnym oraz czterema łazienkami (jedna 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Gabinety są dobrze wyposażone w nowoczesne narzędzia 

diagnostyczne oraz materiały dydaktyczne. W 2020 roku poradnia zakupiła testy: Lejter – 3 

(test bezsłowny np. dla osób głuchych, z mutyzmem), trzeci test Stanford -Binet edycja V, Test  

logopedyczny KOLD, testy do badań zaburzeń rozwojowych dla dzieci od trzeciego miesiąca życia, 

pomoce do terapii logopedycznej i psychologicznej (głównie do terapii związanej z tolerancją, 

wzrostem agresji, przemocy emocjonalnej, lęków i depresji wśród dzieci i młodzieży). 

Pracownicy poradni realizują zadania w placówce i poza nią, w środowisku rodzinnym klientów, 

w środowisku szkolnym oraz instytucjach współpracujących z poradnią lub pracujących na rzecz 

potrzeb dzieci i młodzieży. Poradnia opiniuje w zakresie wszystkich spraw określonych przepisami 

prawa oświatowego, orzeka także w zakresie wszystkich potrzeb kształcenia specjalnego, 

wynikających z niepełnosprawności i zaburzeń społeczno-rozwojowych oraz wydaje orzeczenia 
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o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Działalność poradni można podzielić na: 

• działalność diagnostyczną, 

• działalność postdiagnostyczną, 

• terapię, 

• wspomaganie szkół i placówek oświatowych. 

Poradnia zajmuje się również nagłymi interwencjami i sprawami kryzysowi, których w czasie 

pandemii było znacznie więcej niż w poprzednich latach (depresje, próby samobójcze, problemy 

z nauką zdalną).  

Z usług placówki najczęściej korzystają dzieci, młodzież i rodzice potrzebujący wsparcia 

edukacyjnego i wychowawczego ze środowisk o różnym statusie kulturowym, społecznym 

i ekonomicznym. Dużą grupą klientów są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

z problemami rozwojowymi i zdrowotnymi oraz oczekującymi pomocy w planowaniu kariery 

szkolnej. 

2. Ogólna informacja o kadrze zatrudnionej w placówkach oświatowych, 

awansach zawodowych 

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych – I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Stażysta 2 2,00 

Kontraktowy 5 3,38 

Mianowany 21 20,11 

Dyplomowany 32 30,11 

Razem 60 55,60 

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych – Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Stażysta 2 1,22 

Kontraktowy 2 1,83 

Mianowany 5 3,81 

Dyplomowany 19 19,19 

Razem 28 26,05 

Tabel przedstawia przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych – 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Stażysta 7 6,57 

Kontraktowy 19 19,00 
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Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Mianowany 38 35,60 

Dyplomowany 96 92,68 

Razem 160 153,85 

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Stażysta 0 0 

Kontraktowy 5 4,22 

Mianowany 8 8,00 

Dyplomowany 15 15,00 

Razem 28 27,22 

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych – 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Stażysta 1 1,00 

Kontraktowy 3 3,00 

Mianowany 2 2,00 

Dyplomowany 9 9,00 

Razem 15 15,00 

Awans zawodowy nauczycieli 

W roku 2019/2020 wyższy stopień awansu zawodowego otrzymało 22 nauczycieli 

Szkoła Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 0 0 1 1 

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1 0 2 3 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
6 2 7 15 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 1 2 0 3 

Razem 8 4 10 22 

 

Nauczyciele uczestniczyli zarówno w formach dokształcania jak i doskonalenia oraz korzystali 

z doradztwa metodycznego. 
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Zbiorcze zestawienie realizowanych form doskonalenia 

Szkoła 

Studia 

licencjackie – 

drugi 

kierunek 

Studia 

uzupełniające 

Studia 

podyplomowe 

Studia 

doktoranckie 
Inne Razem 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

0 0 2 0 1 3 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie 

Pomorskim 

0 0 1 0 0 1 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Brodnicy 

0 1 8 0 0 9 

Zespół Szkół 

Specjalnych 

w Brodnicy 

0 0 4 0 0 4 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Brodnicy 

0 0 4 0 7 11 

Razem 0 1 19 0 8 28 

Formy doskonalenia nauczycieli – I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 

Lp. Kurs/szkolenie 
Ilość nauczycieli 

biorących udział 

1 Webinarium dla edukacji: MS Teams oraz MS Office 365 59 

2 Jak przyciągnąć uwagę i zmotywować ucznia do nauki 59 

3 Konflikty w szkole. Sztuka ich rozwiązywania 59 

4 Pierwsza pomoc 59 

Formy doskonalenia nauczycieli – Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Lp. Kurs/szkolenie 
Ilość nauczycieli 

biorących udział 

1 Konferencje 2 

2 Szkolenia 10 

3 Kursy 4 
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Formy doskonalenia nauczycieli – 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

Lp. Kurs/szkolenie 
Ilość nauczycieli 

biorących udział 

1 Agrotronika i rolnictwo precyzyjne 2 

2 Terapia schematów 1 

3 Kurs instruktora rekreacji ruchowej – Samoobrona 1 

4 
Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy 
1 

5 Kurs na kandydatów na księgowego 1 

6 Sprawdzenie i ocenianie prac na egzaminie maturalnym z matematyki 1 

7 
Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek 

wypoczynku dzieci i młodzieży 
1 

8 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego  1 

9 
Szkolenie dla autorów zadań do egzaminów zawodowego w zawodzie 

Technik Rolnik 
1 

10 
Wykorzystywanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie 

pożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich 
1 

Formy doskonalenia nauczycieli – 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

Lp. Kurs/szkolenie 
Ilość nauczycieli 

biorących udział 

1 
„Efektywna i asertywna współpraca w radzie pedagogicznej. Mosty zamiast 

murów. Jak rozmawiać o trudnych sprawach i pozostać kolegami?” 
28 

2 Emocje w zawodzie nauczyciela 20 

3 Bezpieczeństwo uczniów w szkole 28 (szkolenie online) 

Baza szkół – warunki nauczania 

Baza dydaktyczna szkół 

Szkoła 
Sale 

dydaktyczne 

Sale 

komputerowe 

Pracownie 

przedmiotowe 
Inne 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
34 2 10 22 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
90 11 12 67 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
14 1 0 13 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim 
15 2 11 2 

Razem 153 16 33 104 
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Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy 

Szkoła 

Komputery 

do użytku 

uczniów 

Komputery 

do użytku 

nauczycieli 

Komputery 

do użytku 

administracji 

Razem 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
61 39 9 109 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
308 128 30 466 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
19 21 3 43 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim 
113 26 3 142 

Razem 501 214 45 760 

Biblioteki szkolne 

Szkoła 

Ilość 

bibliotekarzy 

(etaty) 

Ilość 

woluminów 

Ilość innych 

materiałów 

bibliotecznych 

(płyty CD, 

itp.) 

Wartość 

zakupów 

w roku 

szkolnym 

2019/2020 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
3 16 139 119 610,34 zł 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy 
4 21 722 267 2 975,15 zł 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
0,07 3 254 0 0,00 zł 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim 
1,36 7 550 279 3 935,80 zł 

Razem 8,43 48 665 665 7 521,29 zł 

W minionym roku szkolnym dokonano też zakupu środków i pomocy dydaktycznych 

w szkołach i placówkach. 

Do najważniejszych zakupów w tym zakresie należy zaliczyć następujące: 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy: 

• zakupiono ławki – 100 szt., 

• zakupiono tablice multimedialną, 

• zakupiono notebook DELL Inspion 15’3581 – 3 szt., 

• zakupiono tablicę szklaną magnetyczną 200x120 SUPER, 

• zakupiono tablicę Flipchart, 

• W ramach uczestnictwa w programie „Niebo nad Astro-Bazami” szkoła otrzymała: 

− laptop Lenovo -15 szt., 

− kalkulator naukowy Casio- 15 szt., 

− tablet Lenovo 10” 15 szt., 
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− komputer przenośny Lenovo V130-15IKB - 1szt., 

− drukarka wielofunkcyjna siec BROTHER MFC T910DWAP1 - 1szt, 

− drukarka BROTHER HL-L6400DWYJ1 - 1szt, 

− komputer do prac matema. Lenovo M720t oraz T24i 61CEM - 1 szt., 

− wizualizer cyfrowy AVER F-17-8M - 1 szt., 

− projektor multimedialny ViewSonic PX700HD - 1 szt. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy: 

• zakupiono pomoce naukowe oraz sprzęt techniczny do celów dydaktycznych na kwotę 

42.446,78 zł (komputery stacjonarne, tablety graficzne, doposażono pracownie 

gastronomiczną, fryzjerską, sprzedaży, projektory multimedialne, tablice szkolne 

suchościeralne, drukarki, skanery, ploter, laminator, bigownica, gilotyna, myszki 

komputerowe, głośniki, piłki siatkowe oraz koszykowe). 

3. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim: 

• zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć w pracowni żywienia i obsługi konsumenta, laptop 

Dell i dyski do komputerów, gabloty korkowe, monitor, biurko, krzesła, czytniki ebooków, 

szafy skrytkowe, sprzęt do monitoringu, tablice suchościeralną, niszczarkę, ekran na statywie. 

4. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy: 

• zakupiono laptop, 3 telewizory. 

Ważniejsze prace remontowe i modernizacyjne 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy: 

• wykonano remont 33 klas, wyremontowano pomieszczenia pod schodami, wymieniono 

oświetlenie na LED w hali sportowej, 

• w internacie pomalowano stołówkę, pomieszczenia kuchenne, 4 łazienki, 8 pokoi 

wychowanków, częściowo wymieniono rury kanalizacyjne w 1 łazience wychowanków. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy: 

• naprawiono pojazdy służbowe, pomalowano halę sportową na ul. Karbowskiej, 

wyremontowano instalację CO na ul. Mazurskiej, naprawiono system antywłamaniowy 

ul. Al. Leśna. 

3. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim: 

• demontaż, przeróbka o montaż balustrad, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 

wraz z nadzorem inwestorskim. 
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Stan bazy sportowej w roku szkolnym 2019/2020. 

Hale gimnastyczne 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Karbowska 29) 

2007 
(z piwnicami) 

2.565,92 

piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, piłka ręczna, 

gimnastyka, tenis stołowy 

i ziemny 

częściowo 

bramki 3/2 i 5/2, słupki 

do siatkówki, słupki do 

tenisa, kosze 

wykładzina PCV 

– taraflex 

216-stałe, 

60 przenośne 

ścianka 

wspinaczkowa 
standardowe 

2 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
2012 2291,72 

piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, piłka ręczna, 

gimnastyka, tenis stołowy 

i ziemny 

częściowo 

bramki 3/2 i 5/2-słupki 

do siatkówki, słupki do 

tenisa, kosze 

wykładzina PCV 

– taraflex 
134 

siłownia, 

sala fitness 
standardowe 

Sale gimnastyczne 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 
Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
1989 288 

koszykówka, siatkówka, 

gimnastyka, tenis stołowy 
częściowo 

słupki do siatkówki, 

kosze 
parkiet - - standardowe 

2 
Zespół Szkół 

w Jabłonowie Pomorskim 
2008 750 

koszykówka, siatkówka, 

gimnastyka, tenis ziemny 
częściowo 

słupki do siatkówki, 

kosze 

wykładzina PCV 

– taraflex 
- - standardowe 

Salki gimnastyczne 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Mazurska 28) 

1980 150 koszykówka, siatkówka częściowo standardowe parkiet - - standardowe 

2 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy  
1957 162 

koszykówka, siatkówka, 

tenis stołowy, gimnastyka 
częściowo Kosze parkiet - - standardowe 

Boiska wielofunkcyjne pn. „Moje boisko – Orlik 2012” 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Karbowska 29) 

2009 3120 

boisko: piłka nożna – 1800, 

boisko wielofunkcyjne: piłka 

ręczna, koszykówka, 

siatkówka – 1320 

tak standardowe 

sztuczna trawa 

wierzchnia 

warstwa 

z poliuretanu, 

na podbudowie 

z betonu 

- - standardowe 
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Urządzenia lekkoatletyczne 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego 
Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 

Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Karbowska 29) 

1971 420 

skocznia w dal, 

skocznia wzwyż, 

rzutnia do pchnięcia kulą 

nie standardowe piaszczysta - - standardowe 

Boiska do siatkówki plażowej 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego 
Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 

Zaplecze 

socjalne 

1 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
2006 240 do siatkówki plażowej tak standardowe piaszczysta - - - 

Inne obiekty i urządzenia sportowe 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Mazurska 28) 

1993 104 siłownia tak standardowe betonowa - - - 

2 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Karbowska 29) 

2007 100 siłownia tak standardowe betonowa - szatnia, łazienka - 

3 
Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
2002 42 siłownia tak standardowe wykładzina PCV - - - 

4 
Zespół Szkół Specjalnych 

w Brodnicy 
2002 40 sala rehabilitacji ruchowej tak standardowe parkiet - - - 

Boiska 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 

użytkowa 

Rodzaj dyscypliny 

sportowej 

Do użytku 

publicznego Standardowe Nawierzchnia Trybuny Dodatkowe 
Zaplecze 

socjalne 

1 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Brodnicy (ul. Mazurska 28) 

1966-70 1280 koszykówka, siatkówka nie standardowe piaszczysta - - standardowe 
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3. Informacje o nagrodach, stypendiach dla uczniów za osiągnięcia szkolne  

i naukowe 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy: 

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 3: 

− 2019/2020 – 1, 

− 2020/2021 – 2. 

• Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2: 

− 2019/2020 – 1, 

− 2020/2021 – 1. 

• Stypendium za wyniki w nauce – 188: 

− za I półrocze 2019/2020 – 85, 

− za II półrocze 2019/2020 – 103. 

• „Prymus Pomorza i Kujaw” / „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” – 6: 

− „Prymus Pomorza i Kujaw” – 2, 

− „Humaniści na start” – 4. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy: 

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2, 

• Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3, 

• Stypendium za wyniki w nauce – 764. 

3. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim: 

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 4, 

• Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1, 

• Stypendium za wyniki w nauce – 47. 

4. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (RODO) 

w szkołach 

Celem zapewnienia optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych 

sposobu przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim zapewnienia ochrony tych danych 

przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi w szkołach wdrożono 

system bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 
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5. Wyniki nauczania, egzaminy, osiągnięcia uczniów 

 

MATURA 

Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach – zdawalność 

Lp. Szkoła 

Ilość uczniów 

kończących 

szkołę 

Liczba zdających 

Liczba uczniów, 

którzy zdali 

egzamin 

1 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
123 123 116 

2 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy – Technikum 

270 200 139 

3 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy – Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

35 4 1 

4 

Zespół Szkół  

w Jabłonowie Pomorskim - 

Liceum Ogólnokształcące 

16 13 10 

5 

Zespół Szkół  

w Jabłonowie Pomorskim - 

Technikum 

23 17 15 

Razem 467 357 281 

Technikum im. komisji Edukacji Narodowej z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim znalazło 

się wśród szkół o najwyższych wynikach egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-

pomorskim w regionie toruńskim. 

Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna – poziom podstawowy 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

j. polski 123 96,7 55 

j. angielski 120 98,3 75 

j. niemiecki 3 100 83 

matematyka 123 95,1 56 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Brodnicy – Technikum 

j. polski 200 88 47,57 

j. angielski 191 96,34 62,74 

j. niemiecki 6 83,3 49 

j. rosyjski 3 100 46 

matematyka 199 81,41 48,12 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy – 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

j. polski 4 75 32,5 

j. angielski 2 50 44 

j. rosyjski 1 0 22 

matematyka 4 50 31,5 
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Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Liceum 

Ogólnokształcące 

j. polski 13 100 47 

matematyka 13 76 38 

j. angielski 12 100 56 

j. rosyjski 1 100 36 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Technikum 

j. polski 17 100 58 

matematyka 17 94 45 

j. angielski 17 94 55 

Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna – poziom rozszerzony 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 
Wynik średni 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

j. polski 33 62 

j. angielski 68 60,5 

j. niemiecki 8 91,5 

matematyka 27 47,0 

biologia 30 35,2 

chemia 21 46,0 

fizyka z astronomią 8 51,3 

geografia 36 45,3 

historia 6 40,0 

wiedza o społeczeństwie 5 41,8 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Brodnicy – Technikum 

geografia 135 19 

j. angielski 72 49,75 

j. niemiecki 2 28 

j. rosyjski 1 75 

matematyka 30 20,8 

j. polski 11 58,63 

historia 9 21,77 

fizyka 11 12,18 

biologia 1 12 

informatyka 19 39,89 

wiedza o społeczeństwie 2 23,5 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy – Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

geografia 3 13,3 

matematyka 1 10 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Technikum 

geografia 10 14 

biologia 6 25 

j. angielski 1 48 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Liceum 

Ogólnokształcące 

historia 4 10 

geografia 2 10 

j. polski 4 62 

j. angielski 1 76 

j. rosyjski 1 14 

fizyka 2 5 

matematyka 1 28 
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Zdawalność w stosunku do liczby uczniów przystępujących do matury 

(z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych) 

Szkoła 
Zdawalność w % 

w szkole 

Zdawalność w % 

w województwie 

Kujawsko-Pomorskim 

Zdawalność w % 

w kraj 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
84,4 78,8 81,1 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Brodnicy – Technikum 

69,5 61,3 62,2 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy – 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

25 78,8 81,1 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Liceum 

Ogólnokształcące 

77 78,8 81,1 

Zespół Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim – Technikum 
88 61,3 62,2 

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

6.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

Egzamin maturalny 

Szkoła 
Ilość uczniów 

kończących szkołę 

Liczba 

zdających 

Liczba uczniów, 

którzy zdali 

egzamin 

% osób, 

które zdały 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Brodnicy 
123 123 116 94,3 

Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom podstawowy 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w woj. kujawsko-

pomorskim /w liceach/ 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

j. polski 123 96,7 55 55 

j. angielski 120 98,3 75 75 

j. niemiecki 3 100 83 57 

matematyka 123 95,1 58,1 56 

Uwagi: O zdaniu egzaminu decydują wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego i matematyki na poziomie 

podstawowym, pozostałe przedmioty są zdawane jako dodatkowe. 
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Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom rozszerzony 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w woj. kujawsko-

pomorskim /w liceach/ 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Brodnicy 

j. polski 33 - 62 57 

j. angielski 68 - 60,5 62 

j. niemiecki 8 - 91,5 57 

matematyka 27 - 47 44 

biologia 30 - 35,2 47 

chemia 21 - 46 40 

fizyka z astr. 8 - 51,3 45 

geografia 36 - 45,3 24 

historia 6 - 40,0 35 

WOS 5 - 41,8 30 

Wyniki egzaminu maturalnego – część ustna: egzamin nie odbył się w kraju w 2020 r. 

Szkoła 
Zdawalność w % 

w szkole 

Zdawalność w % 

w województwie 

Kujawsko-Pomorskim 

Zdawalność w % 

w kraj 

Liceum Ogólnokształcące - 

po egzaminie poprawkowym 
94,3 85,1 87,1 

W 2020 r. szkoła została wyróżniona w rankingu Perspektyw brązową tarczą za wyniki 

maturalne 2020. 

6.2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 

Czynności dyrektora szkoły i wicedyrektorów, wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru 

w I półroczu szkolnym 2019/2020 miały różny charakter i przyjmowały następujące formy: 

• planowanie realizacji ewaluacji wewnętrznej w II półroczu celem wykorzystania jej wyników 

przez wszystkie podmioty szkoły do doskonalenia jakości jej pracy, 

• kontrolowanie, monitorowanie i badanie wybranych obszarów pracy szkoły, 

• gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, 

• obserwacje zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami, 

• wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wspomagania nauczycieli 

w realizacji powierzonych im zadań. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i zamknięciu od 23.03.2020 r. szkół w kraju 

na okres 2 tygodni a po upływie tego czasu zadecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej 

o prowadzeniu nauczania w innej formie tj. nauczania zdalnego. Powstała sytuacja wymusiła 

zarządzanie szkołą także w formie zdalnej, natomiast sprawowanie nadzoru również ograniczyło się 
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do pewnych możliwych działań polegających głównie na wspomaganiu nauczycieli we wdrażaniu  

po raz pierwszy nauczania zdalnego a następnie monitorowaniu i kontrolowaniu pracy nauczycieli. 

Ujęte zadania w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 nie zostały w pełni 

zrealizowane z powodu braku funkcjonowania szkoły w systemie nauczania tradycyjnego. 

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego: 

• przeprowadzono bezpośrednie obserwacje zajęć edukacyjnych, 

• objęto kontrolami następujące czynności nauczycieli: organizacja i realizacja ścieżki 

zindywidualizowanej, nauczania indywidualnego, kontrola stosowania zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego, respektowanie postanowień statutu szkoły w zakresie systemu 

postępowania wychowawczego oraz respektowania praw i obowiązków ucznia, 

• dokonano wstępnej diagnozy umiejętności uczniów klas I z języka polskiego, matematyki 

i języków obcych poprzez analizę wyników egzaminu zewnętrznego jak i wyników 

z przeprowadzonych testów kompetencji, 

• nie przeprowadzono badań wyników nauczania ze wskazanych przedmiotów, których 

realizacja przypadała na miesiąc kwiecień, 

• zbadano poziom przygotowania uczniów klas III do zewnętrznego egzaminu maturalnego 

poprzez ich udział w próbnej maturze organizowanej przez wydawnictwo OPERON z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego oraz z wybranego przez ucznia dodatkowego 

przedmiotu w zakresie rozszerzonym, 

• do czasu ogłoszenia pandemii zmonitorowano następujące czynności nauczycieli: obowiązek 

systematycznych wpisów do e-dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji, zasady 

komunikacji w relacjach uczeń – nauczyciel, czynności wychowawców i n-li w celu poprawy 

frekwencji u uczniów, zgodność zapisów podstawy programowej z przyjętymi przez 

nauczycieli planami dydaktycznymi, dyscyplinę pracy nauczycieli w  zakresie terminowości 

przedkładania i prawidłowego wypełniania obowiązującej go dokumentacji w szkole, 

właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (punktualność 

rozpoczynania i kończenia zajęć), 

• dokonano przeglądu bazy szkolnej pod kątem stanu technicznego sprzętu w szkole 

i warunków bhp w pracowniach i klasopracowniach i poprawiono warunki nauki i pracy, 

• w czasie nauki zdalnej zmonitorowano w szczególności realizację podstawy programowej 

przez nauczycieli, realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w formie 

konsultacji poprzez komunikatory. 
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Zadania zrealizowane w ramach pracy komisji WDN w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi doskonalenie nauczycieli. Realizacja: 

• uzyskiwanie i przekazywanie informacji o formach doskonalenia prowadzonych 

przez zakłady doskonalenia nauczycieli. Organizowanie szkoleń i warsztatów prowadzonych 

przez specjalistów. 

2. Ewaluacja działań. Realizacja: 

• przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej skierowanej do nauczycieli 

i uczniów, 

• przedstawienie raportu z wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach zespołów przedmiotowych 

i posiedzeniach RP. Realizacja: 

• na bieżąco sprawozdania z kursów, 

• nowości wydawnicze, 

• warsztaty. 

4. Obsługa platformy Office 365. Realizacja: 

• szkolenie RP. 

5. Konflikty w szkole i rozwiązywanie ich. Realizacja: 

• szkolenie RP. 

6. Szkolenia z RODO – ochrona danych osobowych. Realizacja: 

• szkolenie RP. 

7. Budowanie wizerunku szkoły. Realizacja: 

• szkolenie RP. 

8. Dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja: 

• szkolenie RP. 

Informacja o realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy w roku kalendarzowym 2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. 

Na przestrzeni całego kalendarzowego roku 2020 w I Liceum Ogólnokształcącym w  Brodnicy 

uczniowie mieli możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Dla 15 uczniów, na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, zorganizowano 

nauczanie indywidualne w miejscach pobytu uczniów, w tym: 

• od I do VI/2020 r. dla 6 uczniów, 

• od IX do XII/2020 r. dla 9 uczniów. 
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Na podstawie opinii PPP 9 uczniów objętych zostało zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia, w tym: 

• od I do VI/2020 - 6 uczniów 

•  od IX do XII/2020 - 3 uczniów. 

Dla 14 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone były zajęcia 

rewalidacyjne: 

• od I do VI/2020 r. - 6 uczniów, 

• od IX do XII/2020 r. - 8 uczniów. 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (6 uczniów) oraz 

zajęciach rozwijających uzdolnienia (1 uczeń). 

Na podstawie analizy wyników klasyfikacji śródrocznej wyłoniono uczniów z ocenami 

niedostatecznymi, którym zaproponowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Zajęcia te 

realizowane były do 11.03.2020 r. 

Pomoc materialna dla uczniów: 

1. specjalnego otrzymali dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w latach 2020-2022 – 8 uczniów. 

6.3. Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w 2020 roku  

1. Prace remontowe wykonane w szkole: 

• przygotowanie nowego archiwum, 

• remont 2 klas, 

• cyklinowanie podłóg w 2 klasach, 

• wymiana oświetlenia na LED. 

2. Prace remontowe wykonane w internacie: 

• malowanie stołówka i wszystkich pomieszczeń pionu kuchennego, 

• malowanie 2 pokoi nauki, 

• malowanie 4 łazienek, 

• malowanie 19 pokoi wychowanków, 

• malowanie część klatki schodowej, 

• wymiana 3 drzwi, 
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• wymiany grzejników CO – 13 sztuk, 

• wymiany lamp. 

3. Zakupy pomocy naukowych oraz sprzętu technicznego do celów dydaktycznych: 

• Zakup kompresora do piłek ADLER, 

• Zakup ławek 1- osobowych KRZYŚ – 30 szt., 

• Zakup tablic multimedialnych – 4 szt. 

• Zakup Notebook DELL Inspion – 1 szt. oraz Lenovo – 2 szt., 

• Zakup wizualizera EPSOM – 3 szt., 

• Zakup Telewizor LG, 

• Zakup testera LAN 

• detektora BOSCH 

4. Zakupy w internacie: 

• telewizor dla wychowanków, 

• 10 stolików do pokoju nauki, 

• 50 krzeseł do stołówki, 

• ozonator, 

• regały do archiwum, 

• umywalki do łazienek wychowanków, 

• firany do pokoi wychowanków, 

• krajalnica do wędlin i sera, 

• 13 brodzików do łazienek wychowanków, 

• lampy oświetleniowe, 

• lampy oświetleniowe hermetyczne, 

• plafony – 3 sztuki. 

6.4. Realizacja projektów edukacyjnych 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany był projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy 

kompetencje kluczowe uczniów”. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna 

Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.  
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Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły  

z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Okres realizacji Projektu: 05.2019 – 12.2023. 

Celem Projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z 1400 

uczniami 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz do 31 grudnia 2023r. 

Szczegółowym celem Projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), 

doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów 

niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. 

Projekt przewiduje wsparcie szkół, ich uczniów oraz nauczycieli. I Liceum  

Ogólnokształcące w roku 2020 otrzymało wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych 

i narzędzi TIK dla pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, które zostały 

zakupione w ramach Projektu. Są to: 

• adapter Yukon lornetka/statyw, 

• filtr Astromik OIII visual 2”, 

• filtr Astromik UHC 2”, 

• filtr Baader Neodymium Moon&Skyglow 2”, 

• głowica astrofot SW Star Adventure, 

• kamera ZWO ASI294MC Pro USB 3,0 color, 

• kolimator laserowy DO-GSO, 

• lornetka Celestron SkyMaster 12x60, 

• lornetka Celestron SkyMaster 25x100, 

• montaż do lornetki HF2 Fork Mount, 

• montaż GEQ6-R plus statyw, 

• montaż SW AllView plus statyw plus mocowanie „L”, 

• statyw stalowy do NEQ5/HEQ5 (biały), 

• szyna Dovetail 14”standard Losmandy/CGE, 

• teleskop GBKDOB 12” Flex Tube Go To, 

• teleskop Lunt LS60THa/B1200CPT, 

• teleskop optyczny ED100 OTAW z szukaczem, 
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• uchwyt do lornetki #3798. 

Zajęcia dla uczniów odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. 

Od 9 stycznia do 10 marca 2020 roku 52 uczniów I LO otrzymało wsparcie w postaci 

następujących zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: 

• Astrofotografia (1 grupa 120 godzin rocznie), 

• Programowanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz matematyczne metody 

w informatyce i astronomii (2 grupy po 70 godzin rocznie), 

• Koła astronomiczno-geograficzne (2 grupy po 30 godzin rocznie). 

Od 12 marca do końca czerwca 2020 roku zajęcia zostały zawieszone z powodu panującej 

pandemii koronawirusa. We wrześniu 2020 roku zrealizowano zaległe godziny zajęć w ramach 

projektu ,,Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” z roku szkolnego 

2019/2020. 

W październiku 2020 roku do projektu w nowym roku szkolnym 2020/2021 zakwalifikowano 

39 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, którzy od 1 do 23 października 2020 

otrzymują wsparcie w postaci następujących zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: 

• Astrofotografia (1 grupa 120 godzin rocznie), 

• Matematyczne metody w informatyce i astronomii (2 grupy po 70 godzin rocznie), 

• Koła astronomiczno-geograficzne (2 grupy po 30 godzin rocznie). 

Od 23 października do końca grudnia 2020 roku zajęcia zostały zawieszone z powodu panującej 

pandemii koronawirusa bez możliwości prowadzenia ich w formie zdalnej. 

Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: 

• metoda eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej – szkolenie (odbyło się dnia 

19 i 20 września 2020 roku). 

6.5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole 

• dodatkowe zajęcia z astrografii, w ramach projektu „Niebo nad Astrobazami”  

– 4 godz./tydzień – 10 osób, 

• programowanie tik (technologie, informacyjno-komunikacyjne) oraz matematyczne metody 

w informatyce i astronomii, w ramach projektu unijnego „Niebo nad Astrobazami” – 

2 godz./tydzień – 19 osób, 

• koła astronomiczno – geograficzne, w ramach projektu unijnego „Niebo nad Astrobazami” – 

1 godz./tydzień – 12 osób, 
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• zajęcia z emisji głosu dla wokalistek/chór kameralny; - 1 godz./tydzień – 21 osób, 

• koło teatralne – 1 godz./tydzień – 30 osób, 

• zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego (rozszerzonej) w klasie III a – 

1 godz./tydzień – 16 osób, 

• prowadzenie zajęć rozwijających w tym dla uczniów zdolnych matematycznie – 

1 godz./tydzień – 16 osób, 

• zajęcia wyrównujące dla uczniów z trudnościami w uczeniu matematyki – 1 godz./tydzień –

16 osób, 

• zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do rozszerzonej matury z matematyki, 

• zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do podstawowej matury z matematyki – 

1 godz./tydzień – 21 osób, 

• koło szachowe w ILO – 1 godz./tydzień – 9 osób, 

• zajęcia dla maturzystów z matematyki – 8 godz. – 16 osób, 

• zajęcia dla maturzystów z biologii – 1 godz./tydzień – 19 osób, 

• zajęcia wyrównawcze dla klasy IIb – 4 godz. – 4 osoby, 

• zajęcia wyrównawcze dla klasy Ipc – 2 godz. – 6 osób, 

• zajęcia dodatkowe dla maturzystów z chemii – 1 godz./tydzień – 15 osób, 

• zajęcia dla maturzystów z języka polskiego – 1.5 godz./tydzień – 8 osób, 

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów z I klasy i z trudnościami z języka angielskiego  

– 1 godz./tydzień - 1 osoba, 

• zajęcia dodatkowe dla maturzystów z języka angielskiego poziom PR – 10 godz. – 18 osób, 

• zajęcia języka niemieckiego dla maturzystek – II okres – 1 godz./tydzień – 8 osób, 

• „Nie straszna matura” zajęcia dodatkowe z historii dla maturzystów – 1 godz./tydzień – 

5 osób. 

Nauczyciele społecznie prowadzą dodatkowe zajęcia – zajęcia z matematyki, języków obcych, 

języka polskiego przygotowujące do matury – były to zarówno systematyczne zajęcia, jak i doraźne 

spotkania z uczniami. 

6.6. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach 

i sporcie 

Konkurs/olimpiada Wynik 

VI Międzynarodowy Towarzyski  

Turniej Szachowy Szkół 

II miejsce 

III miejsce 
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Konkurs/olimpiada Wynik 

XXIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny 

„Wygraj Indeks” 
laureat 

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego 

„English Ace” 

II miejsce (województwo) 

III miejsce (województwo) 

VII Powiatowy Konkurs Kolęd Obcojęzycznych 
I miejsce 

II miejsce 

XXII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek I miejsce 

VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania  

„Lektor 2019” 

II miejsce 

III miejsce 

XX Maraton Matematyczny III miejsce 

II Szaradziarski Turniej Wiedzowy I miejsce 

„Z kamerą wśród Piastów” III miejsce 

XVII Konkurs Adwentowy  

– Wieniec Adwentowy 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Konkurs wiedzy o historii szkoły 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

„Czy znasz DNA swojego telefonu?” 
I miejsce – plakat 

II miejsce – film 

Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej w BDK III miejsce 

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej II miejsce 

Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” I miejsce 

Ważniejsze osiągnięcia w sporcie 

Zawody Wynik 

X Powiatowy Turniej Szachowy 
Mistrz powiatu 

wicemistrzyni powiatu 

Zawody Powiatowe w Piłce Siatkowej I miejsce 

Ćwierćfinały Województwa  

w Piłce Siatkowej 
II miejsce 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy  

7.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom podstawowy 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Technikum 
j. angielski 191 96,34 62,74 61 

matematyka 199 81.41 48,12 43 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

83 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w województwie 

kujawsko-pomorskim 

j. polski 200 88 47,57 44 

j. niemiecki 6 83,3 49 39 

j. rosyjski 3 100 46 43 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

j. angielski 2 50 44 75 

matematyka 4 50 31,5 56 

j. polski 4 75 32,5 55 

j. rosyjski 1 0 22 55 

Wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom rozszerzony 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Technikum 

matematyka 30  20,8 16 

j. angielski 72  49,75 44 

j. polski 11  58,63 43 

historia 9  21,77 20 

fizyka 11  12,18 20 

biologia 1  12 21 

geografia 135  19 14 

j. niemiecki 2  28 26 

informatyka 19  39,89 29 

j. rosyjski 1  75 47 

WOS 2  23,5 17 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

geografia 3  13,3 24 

matematyka 1  10 44 

Zdawalność stosunku do liczby uczniów przystępujących do matury 

Szkoła 
Zdawalność w % 

w szkole 

Zdawalność w % 

w województwie 

Kujawsko-Pomorskim 

Zdawalność w % 

w kraj 

Technikum 69,5 61,3 62,2 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 
25 78,8 81,1 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – średnie 

wyniki z kwalifikacji zawodowych (egzamin teoretyczny) w liczbach 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Technik budownictwa 
B.30 – 95,65 B.29 – 100 

B.33 – 100 B.30 – 75 

Technik ekonomista 
A.35 – 95,7 AU.35 – 91 

A.36 – 96,67 A.36 – 100 

Technik handlowiec A.18 – 97,3 – 
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Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Technik informatyk 
E.13 – 89,19 EE.08 – 75 

E.14 – 75 E.14 – 97,2 

Technik logistyk 

A.31 – 97,1 AU.22 – 88 

AU.22 – 96,5 A.32 – 96,7 

A.32 – 90 – 

Technik mechatronik 
E.18 – 100 EE.02 – 100 

E.19 – 90,48 E.19 – 100 

Technik organizacji reklamy 
AU.29 – 100 AU.29 – 100 

– A.27 – 75 

Technik cyfrowych procesów 

graficznych 
A.25 – 95,2 – 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
T.06 – 100 TG.07 – 90 

Technik hotelarstwa T.11 – 75 – 

Technik architektury krajobrazu – RL.21 – 53 

Technik rolnik R.03 – 100 – 

Technik mechanizacji rolnictwa M.02 – 100 MG.03 – 100 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – średnie 

wyniki z kwalifikacji zawodowych (egzamin praktyczny) w liczbach 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Technik budownictwa 
B.30 – 69,57 B.29 – 100 

B.33 – 82,61 B.30 – 87,5 

Technik ekonomista 
A.35 – 100 AU.35 – 91 

A.36 – 80 A.36 – 95,6 

Technik handlowiec A.18 – 100 – 

Technik informatyk 
E.13 – 91,89 EE.08 – 77 

E.14 – 50 E.14 – 70,3 

Technik logistyk 

A.31 – 65,22 AU.22 – 56 

AU.22 – 88,6 A.32 – 89,2 

A.32 – 93,3 – 

Technik mechatronik 
E.18 – 81,25 EE.02 – 94 

E.19 – 0 E.19 – 86,7 

Technik organizacji reklamy AU.29 – 75,86 
AU.29 – 86; 

A.27 – 91 

Technik cyfrowych procesów 

graficznych 
A.25 – 90,5 – 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
T.06 – 100 TG.07 – 100 

Technik hotelarstwa T.11 – 100 – 

Technik architektury krajobrazu – RL.21 – 76 

Technik rolnik R.03 – 100 – 

Technik mechanizacji rolnictwa M.02 – 100 MG.03 – 100 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia – średnie 

wyniki z kwalifikacji zawodowych (egzamin teoretyczny) w liczbach 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Cukiernik – TG.04 – 74,33 

Drukarz – AU.17 – 53 

Elektromechanik – EE.04 – 65 

Elektryk – EE.05 – 43,2 

Fryzjer A.19 – 55,25 AU.21 – 52,2 

Lakiernik – MG.27 – 88 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
M.18 – 60 MG.18 – 61,78 

Kucharz T.06 – 59,93 TG.07 – 56 

Mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 

M.01 – 50,00 MG.03 – 54 

M.02 – 56,50 – 

Murarz-tynkarz – BD.14 – 34 

Ogrodnik – RL.05 – 73 

Operator obrabiarek 

skrawających 
M.19 – 46,50 MG.19 – 48,25 

Rolnik R.03 – 53,33 – 

Sprzedawca A.18 – 70,30 AU.20 – 65,12 

Stolarz A.13 – 30,14 – 

Ślusarz M.20 – 45,00 MG.20 – 40,05 

Tapicer A.10 – 61,43 – 

Monter sieci 

i instalacji sanitarnych 
– BD.05 – 63 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w bud. 
– BD.04 – 60 

Monter-mechatronik 
E.03 – 60,00 EE.02 – 78 

E.04 – 45,00 – 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia – średnie 

wyniki z kwalifikacji zawodowych (egzamin praktyczny) w liczbach 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Cukiernik – TG.04 – 86,67 

Drukarz – AU.17 – 94 

Elektromechanik – EE.04 – 100 

Elektryk – EE.05 – 100 

Fryzjer A.19 – 93,00 AU.21 – 92,22 

Lakiernik – MG.27 – 88 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
– MG.18 – 90,67 

Kucharz T.06 – 89,93 TG.07 – 93,09 

Mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 

M.01 – 96,00 MG.03 – 95,20 

M.02 – 95,50 – 

Murarz-tynkarz – BD.14 – 100 

Ogrodnik – RL.05 – 88 
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Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Rok 2019 Rok 2020 

Operator obrabiarek 

skrawających 
M.19 – 96,25 MG.19 – 91 

Rolnik R.03 – 90,67 – 

Sprzedawca A.18 – 96,37 AU.20 – 86 

Stolarz A.13 – 95,33 – 

Ślusarz M.20 – 85,00 MG.20 – 87,50 

Tapicer A.10 – 94,92 – 

Monter sieci 

i instalacji sanitarnych 
– BD.05 – 100 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w bud. 
– BD.04 – 100 

Monter-mechatronik 
E.03 – 98,00 EE.02 – 97 

E.04 – 96,00  

7.2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego w szkole 

Na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 stwierdza 

się, że szkoła dobrze realizowała zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, co potwierdzają 

wysokie efekty kształcenia oraz sukcesy i zaangażowanie uczniów i nauczycieli w  różnorodne 

projekty i przedsięwzięcia. Poprawnie i zgodnie z planem realizowano wszystkie działania nadzoru 

w zakresie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania pracy nauczycieli. 

7.3. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym 

Bazę dydaktyczną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy tworzą: 

1. ul. Mazurska 28 – trzy budynki dydaktyczne i sala gimnastyczna (niewymiarowa) 

• 38 sal lekcyjnych, w tym: 

− 6 pracowni komputerowych, 

− 1 pracownia komputerowo-logistyczna, 

− 1 pracownia mechatroniczna, 

• biblioteka z czytelnią, w tym: 

− zapleczem magazynowym na książki, 

− centrum multimedialnym, 

• gabinet higieny szkolnej, 

• boisko sportowe (przestarzałe). 

2. ul. Karbowska 29 – budynek dydaktyczny z halą sportową 

• 30 sal lekcyjnych, w tym: 
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− 2 pracownie komputerowe, 

− 1 pracownia językowa, 

− 1 pracownia architektury zieleni, 

− 2 pracownie gastronomiczne, 

− 1 pracownia do nauki języków obcych, 

• hala sportowa (boisko – 3 sektory), w tym: 

− zaplecza sanitarne, 

− szatnie, 

− siłownia, 

− ścianka wspinaczkowa, 

• kompleks sportowy „Orlik”. 

3. ul. Aleja Leśna 2 – kompleks 5 budynków dydaktycznych z łącznikami 

• 21 sal lekcyjnych, w tym: 

− 8 pracowni do praktycznej nauki zawodu. 

4. ul. Mazurska 16 – Internat 

• 75 miejsc noclegowych. 

7.4. Remonty i inwestycje zrealizowane w 2020 roku 

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w roku szkolnym 2019/2020 na kwotę 

54 386 zł, w tym: 

• malowanie hali sportowej ul. Karbowska – 44 794 zł, 

• remont samochodów służbowych – 1 421 zł, 

• naprawa instalacji c.o. ul. Mazurska – 1 397 zł, 

• naprawa gaśnic, drukarek, kserokopiarek, szlifierek, kosiarek, kas fiskalnych itp. – 3 208 zł, 

• konserwacja i naprawa systemów alarmowych – 2 066 zł, 

• konserwacja boiska „Orlik” – 1 500 zł. 
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7.5. Realizacja projektów edukacyjnych 

Aktualnie szkoła realizuje następujące projekty: 

• „Praktyka najlepszą nauką! – europejskie staże zawodowe” – o numerze 

2018-1-PL01-KA102-048690 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe. 

• „Nie pracuję dla pieniędzy, to pieniądz pracuje dla mnie” – Projekt prowadzony w ramach 

Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 600 uczniów (więcej informacji 

o projekcie w Rozdziale IV pkt 2). 

• „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego” – Projekt prowadzony 

w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne  

i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Prowadzony jest  

nabór, przewiduje się udział co najmniej 500 uczniów (więcej informacji o projekcie w 

Rozdziale IV pkt 2). 

7.6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole 

• szkolne koło fotograficzne – 12 osób w razie potrzeby, 

• koło młodego baristy – 10 osób w miesiącu, 

• koło filmowe – 7 osób w razie potrzeby, 

• szkolne koło ligi obrony kraju – 14 osób nieregularnie, 

• krwiodawstwo – 30 osób razy w miesiącu, 

• szkolny wolontariat – 23 osoby w razie potrzeby, 

• szkolne koło WOPR – 20 osób raz w tygodniu, 

• koło przyjaciół biblioteki – 5 osób raz w tygodniu, 

• koło młodych budowlańców – 10 osób raz w miesiącu, 

• szkolny klub sportowy – 95 osób 2 godziny tygodniowo (6 kół). 

Nauczyciele społecznie prowadzą dodatkowe zajęcia – zajęcia z matematyki, języków obcych, 

języka polskiego przygotowujące do matury – były to zarówno systematyczne zajęcia, jak i doraźne 

spotkania z uczniami. 
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7.7. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach 

i sporcie 

Konkurs/olimpiada Wynik 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy  

w Golubiu Dobrzyniu 
III miejsce 

Konkurs- Lektor 2019 wyróżnienie 

Międzynarodowy Konkurs Historyczny 

„Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą” 
II miejsce 

Udział w Finale XX Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy z Rachunkowości 
udział 

Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

„Młodzież zapobiega pożarom” 

III miejsce 

Ważniejsze osiągnięcia w sporcie 

Zawody Wynik 

Wojewódzki Mityng LA  

w Jabłonowie Pomorskim 

I miejsce 

II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu  

w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu 

w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 
awans do zawodów wojewódzkich 

8. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

8.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

Egzamin maturalny 

W maju 2020 r. do egzaminu w Zespole Szkół przystąpiło 30 zdających. Najliczniejszą grupę 

stanowili absolwenci Technikum – 17 osób, następnie Liceum Ogólnokształcącego – 13 osób. 

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny. Najczęściej wybieranym 

językiem obcym na egzaminie był język angielski. Jedna osoba zdawała język rosyjski. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 r. 

Szkoła 
Zespół Szkół  

w Jabłonowie 
Województwo Kraj 

Liceum Ogólnokształcące + Technikum 83,3% 71,2% 74,0% 
Liceum Ogólnokształcące 76,9% 78,8% 81,1% 

Technikum 88,2% 61,3% 62,2% 

Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół i Technikum była wyższa niż  

w województwie i kraju. 
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Zdawalność egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2020 r. 

Szkoła Przedmiot 

Zdawalność 

w % 

w szkole 

Zdawalność w % 

w województwie 

Kujawsko-

Pomorskim 

Zdawalność 

w % 

w kraj 

Zespół Szkół  

w Jabłonowie – ogółem 

j. polski 100 94 92 

matematyka 86,7 77 79 

j. angielski 96,7 92 92 

Technikum 

j. polski 100 86 88 

matematyka 94,1 70 71 

j. angielski 94,1 89 88 

Liceum Ogólnokształcące 

j. polski 100 93 94 

matematyka 76,9 82 85 

j. angielski 100 94 95 

Zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego była wyższa niż w 

kraju i województwie. 

Średnie wyniki uczniów w liceum i technikum z przedmiotów dodatkowych 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

Wynik średni 

w %  

w szkole 

Wynik średni w % 

w województwie 

kujawsko-

pomorskim 

Wynik średni 

w %  

w kraju 

Technikum 

geografia 10 14 14 13 

biologia 6 25 21 21 

j. angielski 1 48 44 43 

Liceum 

Ogólnokształcące 

geografia 2 11 24 26 

j. polski 4 62 57 60 

historia 4 10 35 37 

j. angielski 1 76 62 62 

fizyka 2 5 45 42 

matematyka 1 28 44 44 

j. rosyjski 1 14 66 70 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 

zdawalność (egzamin teoretyczny) w 2020 r. 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Kwalifikacja Liczba zdających 

% uczniów, którzy 

zdali egzamin 

Technik ekonomista 
AU.35 9 100 

A.36 10 100 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
T.15 10 100 
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 

zdawalność (egzamin praktyczny)w 2020 r. 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Kwalifikacja Liczba zdających 

% uczniów, którzy 

zdali egzamin 

Technik ekonomista 
AU.35 9 55,6 

A.36 10 80 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
T.15 10 76,9 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  

Branżowa Szkoła I Stopnia – zdawalność (egzamin teoretyczny) w 2020 r. 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Kwalifikacja Liczba zdających 

% uczniów, którzy 

zdali egzamin 

Stolarz AU.15 2 50 

Sprzedawca AU.20 8 87,5 

Mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
MG.03 1 100 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
MG.18 2 100 

Rolnik RL.03 1 0 

Kucharz TG.07 1 100 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  

Branżowa Szkoła I Stopnia – zdawalność (egzamin praktyczny) w 2020 r. 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 
Kwalifikacja Liczba zdających 

% uczniów, którzy 

zdali egzamin 

Stolarz AU.15 2 100 

Sprzedawca AU.20 8 100 

Mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
MG.03 1 100 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
MG.18 2 100 

Rolnik RL.03 1 100 

Kucharz TG.07 1 100 

8.2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 

W roku szkolnym 2019/2020 nadzór pedagogiczny Dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim był sprawowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658). Priorytetowe zadania 

nadzoru wyznaczone do realizacji przez Dyrektora Zespołu wynikały z podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, Planu Nadzoru Pedagogicznego 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 

i planu pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019. 
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Ewaluacja była przeprowadzona w dwóch obszarach tematycznych: 

1. Działania nauczycieli związane z indywidualizacją procesu nauczania. 

2. Profilaktyka uzależnień w szkole. 

Na podstawie wniosków z ewaluacji sformułowano następujące rekomendacje do działań  

w następnym roku szkolnym: 

1. Poszerzać działania związane z indywidualizacją procesu nauczania, w szczególności: 

• zapoznać wszystkich uczniów z wynikami testów diagnozujących style uczenia się 

i rodzaj inteligencji wielorakiej, 

• kontynuować działania w zakresie zapoznawania uczniów ze sposobami najlepszego  

i najszybszego uczenia się, 

• lepiej dostosować ofertę zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów, 

• szerzej wykorzystywać dostosowanie metod, form i sposobów pracy na lekcji  

do stylów uczenia się, szczególnie na przedmiotach ścisłych (matematyka, chemia, biologia 

czy geografia). 

• kontynuować wdrażanie oceniania kształtującego, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnie przekazywanej informacji zwrotnej. 

2. Kontynuować dotychczasowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

3. Podjąć szersze działania związane z profilaktyką nadmiernego korzystania z Internetu 

i zbyt długą grą w gry komputerowe. 

Zgodnie z planem dokonano następujących kontroli: 

1. Poprawność planowania pracy wychowawców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy 

działań wychowawczych – uwzględnienie działań w zakresie eliminowania wulgaryzmów. 

2. Ocena zgodności z prawem konstruowania Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 

3. Ocena realizacji podstawy programowej. 

4. Ocena zgodności z prawem zapisów w statutach szkół. 

5. Ocena terminowości i prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania  

6. Ocena punktualności i poprawności pełnienia dyżurów nauczycielskich.  

7. Kontrola poprawności organizacji i prowadzenia dokumentacji wycieczek szkolnych oraz wyjść 

grupowych poza teren szkoły. 

8. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w  szkołach. 

Wnioski z kontroli: 

1. Plany pracy wychowawców zostały sporządzone prawidłowo. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. 
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3. Realizacja podstawy programowej przebiega rytmicznie, zgodnie z planami. 

4. Struktura statutów jest zgodna z przepisami prawa. 

5. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. 

6. Dyżury na przerwach były prowadzone prawidłowo. 

7. Wycieczki organizowane są zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja wycieczek prowadzona 

jest prawidłowo. Systematycznie prowadzony jest rejestr wyjść grupowych. 

8. Funkcjonowanie monitoringu w szkole jest zgodne z przepisami prawa. 

Rekomendacje po analizie wyników kontroli: 

1. Kontynuować dotychczasowe kontrole. 

2. Przeprowadzić ocenę działań nauczycieli w zakresie realizacji wniosków po diagnozach 

edukacyjnych i egzaminach zewnętrznych z wybranych przedmiotów maturalnych. 

W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono obserwacje obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz imprez i uroczystości. Z całościowej analizy 

obserwowanych zajęć wynika: 

• uczniowie pracują zgodnie z zasadami pracy zespołowej, 

• kształtowane są postawy obywatelskie i patriotyczne, 

• rozwijane są takie kompetencje jak: kreatywność, samodzielność i przedsiębiorczość, 

• rozwijane są kompetencje cyfrowe uczniów, 

• indywidualizowana jest praca uczniów na lekcjach. 

Nauczyciele doskonalił swoje umiejętności w szczególności na studiach podyplomowych, 

szkoleniach, kursach i konferencjach. Zakres doskonalenia nauczycieli był zgodny z potrzebami 

szkoły. 

Zestawienie ilościowe dotyczące udziału nauczycieli w dokształcaniu 

i doskonaleniu zawodowym 

Lp. 
Rodzaj  

dokształcania/doskonalenia zawodowego 

Liczba nauczycieli biorących udział  

w doskonaleniu/ dokształcaniu zawodowym 

1 studia magisterskie 1 

2 studia podyplomowe 1 

3 konferencje 2 

4 szkolenia 10 

5 kursy 4 

Zgodnie z planem przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: 

• „Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie relacji z grupą i w grupie”, 

• „Kompetencje kluczowe w podstawie programowej”. 
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Monitorowanie zgodnie z planem przeprowadzono w zakresie: 

• realizacji działań ustalonych na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

• realizacji działań ustalonych na podstawie wniosków po diagnozach edukacyjnych, 

• realizacji działań ustalonych na podstawie wniosków po analizie egzaminów zewnętrznych, 

• realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

• realizacji zadań zapisanych w planie pracy szkoły, 

• realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

• realizacji programu nauczania zawodu ustalone według sposobu uzgodnionego z pracodawcą. 

Monitorowanie prowadzono zgodnie z przyjętym zakresem. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Informacje i wnioski z monitorowania wykorzystano do modyfikowania 

 i doskonalenia bieżących działań oraz zaplanowania zadań na kolejny rok szkolny. 

8.3. Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym 

W szkole podejmowane są działania w celu osiągnięcia jak najlepszych warunków 

bezpieczeństwa i higieny oraz utrzymania odpowiedniej estetyki budynków szkoły i ich otoczenia. 

Szkoła we własnym zakresie wykonała bieżące remonty (m.in. malowanie pomieszczeń).  

W 2020 r. wykonano remont instalacji hydrantowej wewnętrznej szkoły, częściowy remont 

nawierzchni z kostki betonowej przy budynku szkoły oraz remont instalacji wodnej w celu poprawy 

jakości wody. Ponadto wykonano konserwację kserokopiarki i naprawę urządzenia do czyszczenia 

sali sportowej. 

8.4. Realizacja projektów edukacyjnych 

1. Projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 

na lata 2014-2020- EFS od października 2018 r. realizowany był projekt „Nie pracuję 

dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”. Wsparciem zostali objęci uczniowie Technikum 

kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Realizacja projektu obejmowała lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020. 

Główne cele Projektu to: 

• poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek kształcenia w odpowiedni 

sprzęt (pracownia gastronomiczna i ekonomiczna), 

• wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
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• dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

• atrakcyjna oferta staży i praktyk zawodowych. 

Udział w projekcie był bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach Projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie 

zdobywali dodatkowe kompetencje zawodowe, objęto uczniów profesjonalnym wsparciem 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doposażono pracowni przedmiotowe 

w pomoce dydaktyczne. 

W ramach projektu „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”: 

• „Kurs Kelner”, 

• „Kurs Barista”, 

• „Kurs Dekoracje w gastronomii”, 

• „Kurs Logistyka magazynowa i zarządzanie magazynem”, 

• „Kurs Przedstawiciel handlowy”. 

2. Projekt „Niebo nad Astrobazami” 

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto w szkole realizację Projektu „Niebo nad 

Astrobazami” – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w ramach Osi Priorytetowej 10 

Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

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

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkół województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy  

z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Projekt jest skierowany do uczniów  

Liceum Ogólnokształcącego. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi. 

Zajęcia w ramach projektu „Niebo nad Astrobazami”: 

• „Matematyczne metody w informatyce i astronomii”, 

• „Koło geograficzno-astronomiczne”, 

• „Szkolne obserwatorium astronomiczne”. 
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8.5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole 

• zajęcia pozalekcyjne z matematyki (klasa III LO) – 2 godz./tydzień – 17 osób, 

• zajęcia pozalekcyjne z matematyki (klasa IV T) – 2 godz./tydzień – 23 osoby, 

• koło geograficzno – astronomiczne projekt „Niebo nad Astrobazami” – 1 godz./tydzień – 

10 osób, 

• matematyczne metody w informatyce i astronomii projekt „Niebo nad Astrobazami” 

(grupa I) – 1 godz./tydzień – 30 osób, 

• pracownia zawodowa – zajęcia przygotowujące do egzaminu klasa 2T – 2 godz./tydzień – 

9 osób, 

• szkolne obserwatorium astronomiczne projekt „Niebo nad Astrobazami” –1 godz./tydzień – 

10 osób, 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – 1godz./tydzień – 6 osób, 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 1 godz./tydzień – 6 osób, 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – 1 godz./tydzień – 8 osób, 

• zajęcia przygotowujące do egzaminu – kwalifikacja AU.35 – 1 godz./tydzień – 9 osób, 

• zajęcia przygotowujące do egzaminy zawodowego A.36 – 1 godz./tydzień – 10 osób. 

Nauczyciele społecznie prowadzą dodatkowe zajęcia – zajęcia z matematyki, języków obcych, 

języka polskiego przygotowujące do matury – były to zarówno systematyczne zajęcia, jak i doraźne 

spotkania z uczniami. 

8.6. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach 

i sporcie 

Konkurs/olimpiada Wynik 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

w Kruszwicy 
II miejsce oraz wyróżnienie 

Ważniejsze osiągnięcia w sporcie 

Zawody Wynik 

Zawody strzeleckie 

Król Strzelców 2019 Brodnica 
I miejsce indywidualnie 

Zawody strzeleckie 

Król Strzelców 2019 Brodnica 
III miejsce drużynowo 

Powiatowa Liga Strzelecka 

Brodnica – runda jesienna 

Dziewczęta: II i III miejsce indywidualnie, 

drużynowo – I miejsce, 

Chłopcy: II i III miejsce indywidualnie, 

drużynowo -II miejsce 
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9. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

9.1. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym 

W roku 2020 do dyspozycji uczniów i nauczycieli było: 13 sal lekcyjnych, 2 sale do zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, sala gimnastyczna, sala doświadczania świata, 2 sale do 

zajęć rewalidacyjnych, sala rehabilitacji ruchowej, pracownia komputerowa i pracownia 

gastronomiczna. Wszystkie klasy wyposażone są w nowoczesne meble dostosowane do ergonomii 

uczniów. W całej szkole, w każdej sali lekcyjnej jest dostęp do bezprzewodowego internatu 

i komputerów. W wielu klasach są duże, płaskie telewizory. Klasa I-III ma do dyspozycji tablicę 

interaktywną. Nauczyciele mają zapewnione różnorodne pomoce dydaktyczne do zajęć 

specjalistycznych. Obiekt szkolny jest monitorowany. 

Remonty i inwestycje realizowane w 2020 roku. 

W roku 2020 dokonano częściowego remontu instalacji wodnej i wymalowano jedną salę 

lekcyjną. Zakupiono: odkurzacz, 2 duże telewizory, 3 laptopy w związku z powstaniem nowej klasy, 

1 laptop do sekretariatu szkoły, płytki i armaturę łazienkową w celu remontu łazienki dla nauczycieli. 

Większość zakupów podyktowana była zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników 

w związku z epidemią Koronawirusa: zakup mebli tj. dodatkowe 22 ławki i 10 krzeseł w celu 

rozsadzenia uczniów w odpowiedniej odległości, zakup i montaż dozowników do płynów 

dezynfekujących i dozowników do papieru do rąk w zamian suszarek, zakup dodatkowej dużej ilości 

papieru do rąk, płynu do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek jednorazowych, zakup 2 sztuk 

odkurzaczy parowych do odkurzania wykładzin w salach, zakup 2 tabletów, 5 komputerów 

do pracy zdalnej z uczniami. 

9.2. Realizacja projektów edukacyjnych 

1. Innowacja metodyczna „Spotkanie z teatrem” przeznaczona dla uczniów klasy II-III 

Szkoły Podstawowej. 

Celem innowacji było: 

• umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, 

• rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej, 

zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, 

• rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności, 

• pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych, 
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• umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach 

recytatorskich i wystąpieniach i teatralnych, 

• promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy 

szkoły, 

• rozwijanie współpracy z rodzicami i instytucjami życia kulturalnego. 

Podczas realizacji innowacji uczniowie: 

• uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania realizując tematykę 

zajęć zgodną z Autorskim programem „Spotkanie z teatrem”, 

• uczestniczyli w spotkaniu online z aktorem lalkarzem z Teatru Lalek w Białymstoku 

• brali udział w przedstawieniu teatralnym w BDK „W krainie bajek”, 

• przygotowali i zaprezentowali przedstawienia teatralne „Dbajmy o las” 

dla uczestników III Wojewódzkiej imprezy integracyjnej” z okazji Dnia Praw Dziecka, 

• przygotowali i zaprezentowali dla rodziców teatr cieni „Samochwała”. 

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa realizacja części zadań 

była utrudniona. Organizator innowacji zmienił wybrane tematy zajęć ze względu na utrudniony 

sposób ich realizacji w warunkach pozaszkolnych. 

Podczas zdalnego nauczania uczestnicy innowacji z pomocą rodziców: 

• uczestniczyli w teatralnych lekcjach online, 

• z okazji Dni Teatru otrzymali i odtworzyli link do przedstawienia teatralnego „Na straganie” 

na podstawie wiersza Jana Brzechwy, 

• poznawali zasady zachowania się w teatrze z pomocą filmów „Bon Ton w teatrze”, 

• wspólnie z rodzicami i młodszym rodzeństwem bawili się w teatr w domu. 

2. Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” 

przeznaczony dla uczniów klasy II-III i I-III szkoły podstawowej. 

Celem projektu było: 

• rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, 

• rozwijanie aktywności czytelniczej,  

• doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania,  

• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

• integracja zespołu klasowego, 

• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. 

Projekt składał się trzech modułów: Fikuśne lekturki spod chmurki, Zwierzęce lekturki spod 

chmurki, Polskie lekturki spod chmurki. Uczestnicy projektu realizowali w ramach każdego modułu 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

99 

4 zadania. Uczniowie w trakcie trwania projektu prowadzili Lekturniki, które uzupełniali 

systematycznie po wysłuchaniu wybranej lektury. 

Uczniowie wykonali następujące zadania: 

• zakładka do książki „Baśnie” Hans Christian Andersen, 

• kącik czytelniczy w klasie, 

• zaproszenie dla gościa czytającego baśnie Andersena dla uczniów klasy II – III., 

• plakat „Czytajmy książki o zwierzętach”, 

• papierowe „Legowisko dla psa”, 

• makieta „Ulubione zwierzęta Dr. Dolitte”, 

• plakat Jan Brzechwa – autor dla dzieci, 

• przedstawienie teatralne do wierszy Jana Brzechwy, 

• klasowy pokaz mody baśniowej. 

3. Projekt edukacyjny ,,Photo Voice – cztery pory roku” przeznaczony dla uczniów I-II szkoły 

podstawowej. 

Celem projektu było: 

• nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym i robienia zdjęć, 

• poznanie czterech pór roku, 

• obserwacja zmieniającej się przyrody, 

• poznanie miejsca pracy zawodowego fotografa, 

• nabycie umiejętności organizowania wystaw, gazetek ściennych, 

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów poprzez własną aktywność twórczą, 

• doskonalenie umiejętności korzystania z technologii komputerowej. 

Efektem projektu było wykonanie kalendarza przedstawiającego cztery pory roku  

i wystawy szkolnej z wykonanych zdjęć. 

4. Cykliczny Program profilaktyczny „Z Kulturą na Ty” przeznaczony był dla wszystkich 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. 

Uczniowie każdego miesiąca realizowali różne zadania wynikające z następujących haseł: 

• Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie, 

• Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom, 

• Mały słownik uprzejmości, 

• Mój język świadczy o mnie, 

• Jak jeść smacznie, zdrowo i kulturalnie? 
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• Kultura w miejscach publicznych, 

• Z grzecznością na mecie. 

W ramach programu uczniowie między innymi wykonali plakat reklamujący program, klasowe 

kodeksy kulturalnego zachowania, prace plastyczne na temat zdrowego odżywiania, prowadzili 

debatę o zdrowym odżywianiu, opracowali słownik zwrotów grzecznościowych. 

9.3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

W 2020 roku na każdy oddział klasowy przeznaczonych było 10 godzin tygodniowo 

dodatkowych zajęć rewalidacyjnych. W ramach rewalidacji realizowano następujące zajęcia z 

uczniami: 

• zajęcia usprawniania mowy, 

• zajęcia usprawniani funkcji psychomotorycznych, 

• zajęcia usprawniania ruchowego, 

• zajęcia usprawniania umiejętności szkolnych, 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, 

• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, 

• zajęcia alternatywne metody komunikacji, 

• zajęcia terapii pedagogicznej. 

Realizowano również: 

• 3 godziny tygodniowo zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas I  – III w szkole podstawowej, 

• 4 godziny tygodniowo zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas V – VIII w szkole podstawowej, 

• 5 godzin tygodniowo zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II – VI 

w szkole podstawowej, 

• 3 godziny tygodniowo zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I – III 

w szkole przysposabiającej do pracy. 
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9.4. Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i sporcie 

1. Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych: 

• XXII Powiatowy festiwal Kolęd i Pastorałek – II miejsce, 

• VII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej – wyróżnienie, 

• XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny o tytuł Mistrza Grafiki Komputerowej: 

− I miejsce, 

− I wyróżnienie, 

• IV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – wyróżnienie. 

2. Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych zewnętrznych: 

• Integracyjny Turniej Piłki Nożnej w Brodnicy – I miejsce, 

• Integracyjny Turniej Kręglarski Brodnica – V miejsce, 

• Wojewódzki Turniej Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym w Chełmnie: 

− 2 razy I miejsce, 

− V miejsce, 

− IV miejsce, 

• Wojewódzki Sprawdzian w Sportach Zimowych Olimpiad w Zakopanym: 

− IV miejsce, 

− 2 razy II miejsce, 

− III miejsce, 

− 2 razy VI miejsce, 

• IX Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce w Brodnicy: 

− 3 razy I miejsce, 

− 3 razy II miejsce. 

W drugim półroczu udział uczniów w konkursach, olimpiadach i sporcie był znacznie 

ograniczony ze względu na epidemię koronawirusa. Większość działań została odwołana lub odbyła 

się w formie zdalnej. 

9.5. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

W roku 2020 w Zespole Szkół Specjalnych nie przeprowadzono egzaminów zewnętrznych 

ponieważ nie było uczniów kwalifikujących się do egzaminów. 
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9.6. Informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego 

Nadzór pedagogiczny sprawowany był w oparciu o Plan nadzoru pedagogicznego, którego 

podstawą były przepisy prawne, kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz aktualne potrzeby szkoły. Ewaluacja 

szkoły obejmowała zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagania: „Kształtowane są 

postawy i respektowane normy społeczne”. Przedmiotem ewaluacji było „Kształtowanie wartości 

zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły”. 

Plan kontroli wewnętrznej przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 

dotyczył następujących zagadnień: 

• zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, 

• zgodność z przepisami prawa pełnienia dyżurów nauczycielskich, 

• zgodność z przepisami prawa pracy świetlicy szkolnej, 

• zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

• zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji zespołu oddziałowego. 

Monitorowanie obejmowało następujące obszary działalności pracy szkoły: 

• realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole. 

• kształcenie u uczniów kompetencji matematycznych, 

• współpracę i efekty pracy zespołów oddziałowych. 

W czasie obserwacji różnorodnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli z uczniami zwracano 

szczególną uwagę na: 

• bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

• realizacja treści podstawy programowej, 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, 

• kształtowanie wartości zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły. 

• wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

• stosowanie kreatywnych, nowatorskich metod i form pracy z uczniami. 

W ramach wspomagania nauczycieli odbyły się rady szkoleniowe o następującej tematyce: 

• Funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole – zasady, procedury, dokumenty, 

• Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. 

Odpowiedzialność karna nauczycieli, 

• Bezpieczeństwo uczniów i pracowników – przepisy prawne, regulaminy i szkolne procedury, 
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• Efektywna i asertywna komunikacja w radzie pedagogicznej. Mosty zamiast murów.  

Jak rozmawiać o trudnych sprawach i pozostać kolegami, 

• Praktyczne wykorzystanie różnorodnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym. 

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i ukończyli studia podyplomowych na 

kierunkach: 

• Psychologia – 1 nauczyciel, 

• Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 

1 nauczyciel, 

• Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu – 2 nauczycieli, 

• Diagnoza i terapia pedagogiczna – 1 nauczyciel, 

• Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia SI – 3 nauczycieli. 

W roku 2020 dyrektor przeprowadził 16 ocen pracy zawodowej nauczycieli. Awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 2 nauczycieli a na stopień nauczyciela kontraktowego 

1 nauczyciel. 

Raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zawierający szczegółowe analizy, wyniki  

i wnioski dyrektor szkoły przedstawił nauczycielom na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej, 

tj. 28 sierpnia 2020 roku. Szkoła prawidłowo realizowała proces edukacyjno0wychowawczy uczniów 

dbając szczególnie o ich bezpieczeństwo oraz dostosowując wszystkie wymagania i działania  

do indywidualnych potrzeb uczniów. Szeroki udział w różnych projektach edukacyjnych, wystawach, 

uroczystościach, zawodach sportowych świadczy o umiejętnościach i sukcesach uczniów  

oraz zaangażowaniu nauczycieli i rodziców. Wszystkie działania zaplanowane w  ramach nadzoru 

pedagogicznego zostały wykonane a rekomendacje posłużyły do poprawy jakości pracy szkoły. 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej 

w Brodnicy 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

Poradnia realizuje usługi specjalistyczne na rzecz dzieci i młodzieży, także ich rodzin, 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Placówka jest ogólnodostępna, a korzystanie z pomocy  

jest dobrowolne i bezpłatne. 
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Placówka jest partnerem: 

• dzieci i młodzieży – wspierając ich rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, pomagając 

w pokonywaniu ograniczeń, które są przeszkodą w rozwoju osobowości i prawidłowym 

funkcjonowaniu,  

• rodziców, nauczycieli i wychowawców – w tworzeniu optymalnych warunków, 

zapewniających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, 

szkolnym i społecznym. 

Realizacja założonych celów i zadań: 

• rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego realizowane poprzez pracę terenową – 

zbieranie informacji od instytucji, samorządów gminnych, szkół i placówek oraz dzieci, 

młodzieży i rodziców. Pracownicy poradni uczestniczą w spotkaniach z rodzicami, 

nauczycielami, wychowawcami, pedagogami na terenie poradni, szkół, przedszkoli  

lub innych instytucji, w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, biorą udział w szkoleniach  

rad pedagogicznych w placówkach lub pracowników instytucji związanych z potrzebami 

dzieci i młodzieży bądź pracujących na ich rzecz, 

• działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,  

w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka 

oraz ich rodzicom, realizowane poprzez prelekcje, pogadanki, warsztaty, 

• diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych realizowane jest przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, 

• pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery 

zawodowej (zajęcia warsztatowe, porady indywidualne), 

• wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych (w tym szczególnie niepełnosprawnych, zagrożonych  

lub niedostosowanych społecznie, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami 

przewlekłymi), 

• wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego np.: dla mieszkających wcześniej  

za granicą (diagnoza sytuacji dziecka, możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych, 

wskazanie kierunków oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, opieka logopedyczna 

ukierunkowana na stymulację językową), 

• prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży w zależności  

od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin obejmuje: 

− dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (ADHD, zahamowane emocjonalnie, mutyzm), 
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− dzieci i młodzież z uzależnieniami behawioralnymi, 

− z problemami w odżywianiu (anoreksja, bulimia), 

− z mutyzmem wybiórczym, 

− dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi (depresje, 

myśli suicydalne itp.), 

− z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi typu autyzm, zespół Aspergera, 

− praca z rodzicami dzieci i młodzieży wspierająca w sytuacjach np. rozwód, śmierć  

w rodzinie, 

• usprawnienie procesów uczenia się i zapamiętywania z zastosowaniem metody Biofeedback, 

• wzmacnianie wychowawczych kompetencji rodziców w trakcie realizacji programu : 

„Szkoła dla Rodziców”, 

• prowadzenie terapii logopedycznej, 

• badania przesiewowe prowadzone w placówkach; badania wzroku, słuchu z wykorzystaniem 

platformy – programu „Słyszę” „Widzę” do badań przesiewowych, 

• prowadzenie sieci współpracy dyrektorów szkół, pedagogów, logopedów, 

• współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

W roku 2019/2020 do poradni ogółem dzieci i młodzieży przyjęto – 3161. 

Działalność diagnostyczna: 

• badania psychologiczne – 785, 

• badania związane z wyborem zawodu – 16,  

• badania pedagogiczne – 917,  

• badania logopedyczne – 255, 

• badania lekarskie – 235. 

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży: 

• terapia logopedyczna indywidualna – 328 osób, 

• terapia biofeedback – 10 osób, 

• psychoterapia – 135 osób, 

• terapia pedagogiczna – 38 osób, 

• zajęcia o charakterze terapeutycznym – 22 osoby, 

• fizjoterapia – 6 osób, 

• terapia zagrożonych uzależnieniami – 3 osoby, 

• zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – 617 osób, 
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• inne formy pomocy indywidualnej – 85 osób, 

• formy pomocy grupowe – 856 osób, 

• indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 59 osób, 

• indywidualne porady zawodowe bez badań – 124 osoby, 

• zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach: 

− uczniowie – 355 osób, 

− rodzice – 994 osoby, 

− nauczyciele – 120 osób, 

− szkoła dla rodziców – 104 osoby, 

− sieć pedagogów – 15 osób, 

• porady bez badań – 835 osób, 

• konsultacje – 211 osób, 

• porady po badaniach przesiewowych – 43 osoby, 

• badania przesiewowe: „Słyszę” – 107 osób. 

Opiniowanie i orzekanie 

Zespół orzekający działający przy Poradni odbył 43 posiedzeń i wydał: 

• Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – 61, 

• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 143, 

• Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 4, 

• Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania – 31. 

Razem orzeczeń wydano – 240. 

• Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego – 36, 

• Informacje o wynikach badań – 176. 

Zalecenia w opiniach dotyczyły: 

• pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 387, 

• dostosowanie wymagań – 279, 

• przystąpienie do egzaminów w dostosowanych warunkach – 50, 

• zwolnienie z nauki drugiego języka – 3, 

• zezwolenie na indywidualny tok nauki – 1, 

• przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych – 8, 

• zezwolenie na zatrudnienie młodocianego – 22, 

• Opinie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki – 60, 
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• inne – 0. 

Razem opinii wydano – 1022. 

Łącznie wydano – 1262 dokumenty. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały zorganizowane przez Poradnię: 

1. Warsztaty i szkolenia dla uczniów: 

• Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji z kimś kto ma z tym problem „Każdy chce być 

lubiany” – Liceum Ogólnokształcące w Górznie (11 uczniów + 2 nauczycieli). 

• Nie oceniajmy innych – Szkoła Podstawowa w Małkach, kl. III (11 uczniów). 

• Praca nad zachowaniami społecznymi – izolowanie w grupie klasowe - Szkoła Podstawowa 

w Małkach (12 uczniów i 8 rodziców). 

• Złość, agresja rówieśnicza i jej przeciwdziałanie – Szkoła Podstawowa w Góralach  

(kl. I – 20, kl. II – 22, kl. III. – 14, kl. IV 17, razem 73 uczniów). 

• Złość, agresja, przemoc rówieśnicza i jej przeciwdziałanie – Szkoła Podstawowa 

w Pokrzydowie (kl. VI 22, kl. VIII – 12). 

• Uzależnienia: alkohol, narkotyki. Komputer, hazard – etiologia, profilaktyka. 

Negatywne skutki zażycia, sztuka odmawiania. Szkoła Podstawowa w Góralach 

(kl. V – 15, kl. VI – 18, kl. VII – 12, kl. VIII – 17, razem 62 uczniów). 

• Udział w Targach Zawodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy (indywidualne porady dla uczniów 

kl. VII i VIII 40 uczniów). 

• Relacje między uczniami w klasie – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu (zajęcia  

warsztatowe – kl. IV i V 40 uczniów). 

• Jak się uczyć, żeby się nauczyć?. Efektywne techniki uczenia się – Szkoła Podstawowa 

w Kruszynach (kl. VII i VII – 22 osoby). 

• Przyczyny agresji i przemocy w szkole – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu – zajęcia 

warsztatowe w dwóch grupach (40 uczniów). 

2. Warsztaty, szkolenia i prelekcje dla rodziców: 

• Spójność metod wychowawczych rodziców i przedszkola – Przedszkole Samorządowe 

w Jabłonowie Pom. – (40 osób). 

• Jak kształtować u dzieci umiejętność czytania ze zrozumieniem – Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3 w Brodnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy 

• (kl. I – III – 200 rodziców). 

• Jak kształtować u dzieci umiejętność czytania ze zrozumieniem – Zespół 
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• Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy 

• (kl. IV – VIII – 180 rodziców). 

• Uzależnienie od smartfonów, internetu – Szkoła Podstawowa w Małkach (74 rodziców). 

• Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych – Szkoła 

Podstawowa w Góralach (60 rodziców). 

• Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych – Szkoła 

Podstawowa w Janowie (49 rodziców). 

• Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych – Szkoła 

Podstawowa w Świedziebni (61 rodziców). 

• Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych – Szkoła 

Podstawowa w Bobrowie (90 rodziców). 

• Jak pomóc dzieciom w planowaniu ich przyszłości – Szkoła Podstawowa 

• w Świedziebni (60 osób). 

• Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji – Szkoła Podstawowa 

• w Gortatowie z siedzibą w Szczuce (50 osób). 

• Szkoła dla Rodziców – w poradni (2 edycje): 

• I edycja – 9 spotkań (8 osób na jednym spotkaniu – razem 72 osoby), 

• II edycja – 4 spotkania (8 osób na jednym spotkaniu – razem 32 osoby). 

• Rodzic – koalicjant czy rodzic opozycjonista. Strategie udanej współpracy – Szkoła 

Podstawowa w Strzygach (45 osób). 

• Jak pomóc dziecku kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem? – Zespół 

• Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy prelekcja z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej – 40 osób. 

• Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci. Samodzielność. – Szkoła 

• Podstawowa w Kruszynach (34 rodziców 10 nauczycieli). 

• Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym. Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie 

Pom. (11 rodziców, 10 nauczycieli). 

3. Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli: 

• Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera – Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Brodnicy (15 osób – rodzice = naucz). 

• Jak wspierać ucznia z depresją – Szkoła Podstawowa w Brzoziu (40 osób). 

• Wsparcie nauczycieli i rodziców w realizacji IPET – Szkoła Podstawowa w Brzoziu  

(2 uczniów). 
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• Obserwacja funkcjonowania ucznia na terenie szkoły Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1 w Brodnicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy. 

• Udział w zajęciach doradztwa zawodowego prowadzonych przez nauczyciela 

rozpoczynającego pracę jako doradca – obserwator (omówienie, porady). 

• Sieć współpracy pedagogów – w poradni (15 osób) – Dysleksja cz. II. Dostosowanie 

wymagań. 

• Porady indywidualne dla nauczycieli po prelekcjach, warsztatach, szkoleniach i innych 

wizytach w szkołach. 

• Obserwacja klasy i indywidualne konsultacje dla nauczycieli – Zespół Szkół w Zbicznie  

(14 dzieci, 5 nauczycieli). 

4. Wystąpienia na konferencjach: 

• Stop terroryzmowi. Świadoma i bezpieczna placówka oświatowa. – Przyczyny powstawania 

przemocy wśród dzieci i młodzieży. – Pałac Anny Wazówny w Brodnicy (150 osób). 

5. Przeprowadzenie logopedycznych badań sondażowych oraz przesiewowych badań słuchu 

przez logopedów poradni w: 

• Przedszkole im. M. Konopnickiej w Brodnicy ( 5-6-cio latki – 107osób). 

6. Szkolenia Rady Pedagogicznej PPP w Brodnicy” 

• Wzmacnianie motywacji i satysfakcji w pracy, redukcja stresu. 

• Prezentacja nowych narzędzi diagnostycznych: Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego, 

Zachowania i Emocji oraz Słuchu Fonematycznego. 

Wykonane zadania zespołu ds. planowania kariery edukacyjno-zawodowej. 

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych – wizyty w szkołach w rejonie działania Poradni, zajęcia z młodzieżą. 

Specjalistyczna pomoc dla szkół w prowadzeniu orientacji szkolnej i zawodowej: 

• wsparcie metodyczne i merytoryczne, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów , szkolnych 

doradców zawodowych (w czasie wizyt w szkołach, konsultacje indywidualne w Poradni – 

według zgłaszanych potrzeb), 

• Pogadanka, prezentacja multimedialna nt. „Wybieram szkołę, wybieram zawód”, 

„Kalejdoskop szkół uczących zawodu. Dlaczego warto wybierać szkołę uczącą zawodu? 

Prezentacja szkół powiatu brodnickiego, 

• Zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze zawodu, profil zainteresowań zawodowych,  

• Indywidualne porady, konsultacje dla uczniów: 
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− Szkoła Podstawowa w Górznie – 5 godzin kl. VIII a (18 uczniów - 20.01.2020 r.), 

5 godzin kl. VIII b (15 uczniów – 10.02.2020 r.), 

− Szkoła Podstawowa w Radoszkach – 5 godzin – kl. VII (22) i kl. VIII (21) por.  

in. – 18 razem 43, 

− Szkoła Podstawowa w Gortatowie z siedzibą w Szczuce – 6 godzin (2dni) – kl. VIII 

a (19), kl. VIII b (20), 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy – 5 godzin – 3 kl. VIII (53 uczniów), 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy – 3 godziny – 2 kl. VIII (30 uczniów), 

− Szkoła Podstawowa w Strzygach – 3 godziny – kl. VII i VIII (25 osób) – 13.02.2020 r., 

− Szkoła Podstawowa w Góralach – 5 godzin – kl. VII i VIII (34 ucz.) – 17.02.2020 r., 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy – kl. VIII (55 ucz + 18 ind) – 18.02. 

i 25.02.2020 r., 

− I LO w Brodnicy – kl. II (104+46+52+15+22=239) – 21, 24, 26, 28 luty 

i 2 marzec 2020 r., 

− Szkoła Podstawowa w Osieku – kl. VIII. 

Inna działalność poradni: 

• Współpraca między poradniami w okręgu toruńskim. 

• Udział w dwóch spotkaniach dyrektorów PPP okręgu toruńskiego (Chełmża – 10.10.2019 r. i 

Toruń – 08.01.2020 r.). 

• Udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka – CKZiU w Brodnicy. 

• Udział w Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

• Udział w Dożynkach powiatowo – gminnych w Cichem. 

• Udział w spotkaniu mikołajkowo – opłatkowym – WTZ w Brodnicy. 

• Udziału w uroczystości wigilijnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. 

• Udział w powiatowym i miejskim spotkaniu opłatkowym. 

• Udział w uroczystościach powiatowych, miejskich np. 100 Rocznica powrotu Pomorza  

do Macierzy, 100 Rocznica Wyzwolenia Brodnicy, Wigilijne spotkanie opłatkowe 

Brodnica 2019. 

• Udział na uroczystości Ślubowania I klas mundurowych Technikum Logistycznego  

w CKZiU w Brodnicy. 

• Udział w Gali podsumowującej tegoroczne konkursy i programy prewencyjne prowadzone 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. 
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• Udział pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

w CKZiU w Brodnicy. 

• Udział w zespole interdyscyplinarnym w Gminie Brodnica. 

• IV rewolucja przemysłowa w edukacji i praktyce. Debata szkolna w CKZiU w Brodnicy. 

• Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu brodnickiego, 

golubsko-dobrzyńskiego i wąbrzeskiego, a także środowisk społecznych i gospodarczych. 

(20.02.2020 r.). 

• Udział w IX Regionalnym Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych – Zespół Szkół 

Specjalnych w Brodnicy. 

• Udział w promocji książki p. Mariana Chwiałkowskiego. 

• Przygotowanie zawodowe – 3 praktyki studenckie. 

Kontrole: 

• Prewencja wypadkowa – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 

• Ukończenie programu prewencyjnego PIP-u – poprawa warunków pracy. 

 

Od 16 marca 2020r. z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 

wprowadzono zmianę organizacji pracy placówki. Wprowadzono możliwość pracy online, z której 

skorzystało 15 pracowników pedagogicznych. W razie nagłych interwencji kryzysowych w placówce 

organizowane były dyżury (każdego dnia dyrektor, pedagog, psycholog). Zespoły Orzekające 

w poradni działały przez cały rok zgodnie z harmonogramem bez zakłóceń. Udzielane również było 

poradnictwo w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone przez psychologów, 

pedagogów, logopedów i innych specjalistów poradni dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia. Podczas zdalnego nauczania pracownicy 

poradni na bieżąco przekazywali rodzicom i ich dzieciom wskazówki, jak samodzielnie uczyć się, 

jakie stosować metody zapamiętywania i utrwalania wiedzy. Prowadzili również online terapie 

logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Od 4 maja 2020r. w poradni przywrócono tradycyjną 

formę pracy, przestrzegając obowiązujących wytycznych GIS, MZ, MEN dla szkół i placówek 

oświatowych. Sprawne działania wszystkich pracowników Poradni pozwoliły na terminowe 

wykonanie zaplanowanych działań nawet w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19. 
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Doskonalenie zawodowe pracowników Poradni 

Placówka posiada 15 etatów pedagogicznych (16 osób): 

• 5,5 psychologów, 

• 6 pedagogów, 

• 3 logopedów, 

• 0,5 fizjoterapeuta – pedagog. 

W 2020 roku jedna osoba uzyskała awans nauczyciela dyplomowanego, jedna nauczyciela 

mianowanego oraz jedna nauczyciela kontraktowego. 

Obecnie, spośród 16 osób z kadry pedagogicznej 10 posiada stopień nauczyciela 

dyplomowanego, 2 pracowników stopień nauczyciela mianowanego, 3 stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz jeden stażysta, w trakcie stażu jest: 1 osoba na stopień nauczyciela 

kontraktowego. 

Poza kadrą pedagogiczną w poradni zatrudniona jest 1 osoba jako personel pomocniczy,  

tj. lekarz konsultant – członek Zespołu Orzekającego (0,13etatu), informatyk (0,13 etatu), 

osoby w administracji i 2 pracowników obsługi (1 na 0,25 etatu). Wewnętrzną organizację  

i zasady pracy regulują poza przepisami prawnymi, przepisy stanowione w poradni. 

W celu podnoszenia kompetencji zawodowych pracownicy Poradni brali udział w formach 

doskonalenia zawodowego organizowanych przez wyższe uczelnie, ośrodki doskonalenia 

zawodowego, centrum doradztwa i edukacji, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat: 

Studia i studia podyplomowe: 

• 1 osoba ukończyła studia II stopnia w Olsztynie na kierunku: Pedagogika, specjalność: 

Wczesna edukacja, 

• 1 osoba studia podyplomowe – UMK Toruń – Neurologopedia (ukończone), 

• 1 osoba studia podyplomowe – UG – Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami rozwoju – specjalność – Specyficzne trudności w uczeniu się  

(w trakcie), 

• 1 osoba studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe (w trakcie). 

Szkolenie kwalifikacyjne: 

• 1 osoba – Skala Inteligencji stanford-Binet 5 kwalifikacje do testu psychologicznego, 

• 1 osoba wszystkie baterie – kwalifikacje do wykonywania diagnozy za pomocą baterii. 
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Inne: 

• 4 osoby – Kurs – Trening umiejętności społecznych, 

• 1 osoba – Mutyzm wybiórczy. 

Konferencje: 

• 4 osoby – Ale zdolniacha – uczeń zdolny wyzwaniem dla nauczyciela, 

• 1 osoba – Depresja dzieci i młodzieży, a zażywanie substancji psychoaktywnych, 

• 1 osoba – Jabłonowo Pomorskie w kontekście II wojny światowej, 

• 1 osoba – Zagubieni w dorastaniu. 
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ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 

REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W BRODNICY 

1. Informacje ogólne 

Nazwa i adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica 

Obszarem działania jest województwo kujawsko-pomorskie. 

Obszar obejmuje przede wszystkim powiat brodnicki. 

Szpital przy ulicy Wiejskiej 9 w Brodnicy jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Brodnickiego. Szpital udziela 

świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 

realizuje zadania wynikające z zawartych umów z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Świadczy usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach zawartych umów  

w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych: 

• Leczenie szpitalne, 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne), 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe, USG, RTG), 

• Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie), 

• Opieka psychiatryczna i psychologiczna (prowadzona w trybie ambulatoryjnym), 

• Ratownictwo medyczne, 

• Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 

• Podstawowa Opieka Zdrowotna, 

• Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna. 

Decyzją Wojewody od 28 października 2020 roku Szpital zaczął pełnić funkcję szpitala  

II poziomu zabezpieczenia zapewniając opiekę medyczną pacjentom chorych na Covid -19. 

Obecnie dysponuje 40 łóżkami w tym 5 łóżkami intensywnej terapii z respiratorami umożliwiającymi 

prowadzenie tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Dodatkowo aby stworzyć docelowe miejsce 
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leczenia chorych zawieszono działalność Oddziału Rehabilitacji oraz zmniejszono liczbę łóżek  

w oddziałach. Na dzień 31.12.2020 roku Szpital dysponował 175 łóżkami. 

ZOZ w Brodnicy realizuje swoje cele na bazie posiadanych zasobów kadrowych lokalowych, 

sprzętowych i finansowych. 

Ilość leczonych pacjentów oraz ilość udzielonych porad w 2020r. – oddziały 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość łóżek 

na 31.12.2020 r. 

Ilość leczonych 

pacjentów 

Ilość porad 

 i wizyt 

1 
Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii 
5 74 nie dotyczy 

2 Oddział Chirurgii Ogólnej 12 746 nie dotyczy 

3 Oddział Chorób Wewnętrznych 23 1137 nie dotyczy 

4 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 21 2022 nie dotyczy 

5 Oddział Neonatologiczny 14 1014 nie dotyczy 

6 Oddział Pediatryczny 8 764 nie dotyczy 

7 Oddział Covidowy 40 122 nie dotyczy 

8 Oddział Urazowo-ortopedyczny 10 908 nie dotyczy 

9 Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy 42 101 nie dotyczy 

Razem 175 6888 nie dotyczy 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 

Ilość leczonych pacjentów oraz ilość udzielonych porad w 2020r. – poradnie 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość łóżek 

na 31.12.2020 r. 

Ilość leczonych 

pacjentów 

Ilość porad 

 i wizyt 

1 Poradnia Diabetologiczna nie dotyczy 1308 2365 

2 Poradnia Profilaktyki Onkologicznej nie dotyczy 1359 2860 

3 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy nie dotyczy 1141 1958 

4 Poradnia Rehabilitacyjna nie dotyczy 340 385 

5 Porania Patologii Noworodka nie dotyczy 127 154 

6 
Poradnia 

Ginekologiczno-Położnicza 

nie dotyczy 
1879 4109 

7 Poradnia Chirurgii Ogólnej nie dotyczy 2568 6462 

8 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna nie dotyczy 4129 11403 

9 Poradnia Preluksacyjna nie dotyczy 916 930 

10 Poradnia Urologiczna nie dotyczy 858 1847 

11 Poradnia Zdrowia Psychicznego nie dotyczy 1699 6929 

12 Poradnia Psychologiczna nie dotyczy 129 616 

13 Podstawowa Opieka Zdrowotna nie dotyczy 5095 29545 

14 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Nocna i Świąteczna 

nie dotyczy 
5707 7812 

15 Poradnia Otolaryngologiczna nie dotyczy 597 987 

16 Poradnia Okulistyczna nie dotyczy 464 717 

17 Poradnia Anestezjologiczna nie dotyczy 189 199 

Razem nie dotyczy 28 505 79 278 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 
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Ilość leczonych pacjentów oraz ilość udzielonych porad w 2020r. – diagnostyka obrazowaniem 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość łóżek 

na 31.12.2020 r. 

Ilość leczonych 

pacjentów 

Ilość porad 

 i wizyt 

1 Endoskopia nie dotyczy 1024 10418 

2 TK nie dotyczy 2698 3142 

3 USG nie dotyczy 2574 3054 

4 RTG nie dotyczy 7156 10803 

5 Mammografia nie dotyczy 569 612 

6 USG ginekologiczne nie dotyczy 552 813 

Razem nie dotyczy 14 573 28 842 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 

Stan zatrudnienia pracowników ZOZ w Brodnicy na dzień 31.12.2020 r. 

z podziałem na grupy zawodowe 

Lp. Pracownicy 
Umowa  

o pracę 

Umowa 

zlecenie 

Umowa 

cywilnoprawna 

Ilość 

zatrudnionych na 

31.12.2020 r. 

1 Lekarze 
7 0 0 7 

0 0 89 89 

2 Pielęgniarki i położne 
92 8 0 100 

0 0 95 95 

3 

Obsługa gospodarcza  

(pralnia, ekipy sprzątające, 

pracownicy gospodarczy) 

26 23 0 49 

4 

Pozostała obsługa medyczna 

(sekretarki, rejestratorki, prac. 

laboratorium, rehabilitanci, 

dietetyczki, pomoc kuchenna 

41 27 0 68 

5 
Ratownicy i technicy RTG  

i laboratorium 

0 0 0 0 

0 0 57 57 

6 Administracja 
27 0 0 27 

0 0 0 0 

Razem 193 58 241 492 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 

2. Informacje o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok 

W prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2020 rok założono uzyskanie dodatniego 

wyniku finansowego w wysokości 11 001,47 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 

54 194 001,47 zł, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie 54 183 000,00 zł, planowany wynik 

finansowy to wartość 11 001,47 zł. 

Pomimo sytuacji epidemicznej wygenerowano zysk w wysokości 251 728,40 zł. Uzyskano 

przychody ogółem w wysokości 55 502 773,63 zł, tj. 102,4% zakładanych. Rzeczywiste (wykonane) 

koszty za 2020 roku wyniosły 55 251 045,23 zł co stanowi 101,97% zaplanowanych. 
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Decydujące elementy, które wpłynęły na wykonanie planu w zakresie przychodów z NFZ 

to w szczególności: 

• rekalkulacja ryczałtu na 2020 rok (wzrost o 3,6%, tj. o 730 776,00 zł na cały rok) 

na którą miał wpływ wzrost ceny jednostki rozliczeniowej z 1,00 zł na 1,05 zł jak również 

osiągnięte wskaźniki jakościowe, 

• wyodrębnienie z dniem 1 marca 2020 roku z ryczałtu PSZ produktów kontraktowych 

odnoszących się do poradni specjalistycznych, tj. urazowo – ortopedycznej, 

• wykonywanie dodatkowych działań wynikających z pandemii takich jak: pretriage testów na 

obecność koronawirusa, izolacja pacjentów podejrzanych na obecność wirusa SARS-CoV-2, 

• intensyfikacja badań laboratoryjnych o badania serologiczne w zakresie przeciwciał  

IgG i IgM specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2, 

• otrzymanie (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 8 lipca 2020 roku  

w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) dodatkowych 

środków w wysokości 3% od wartości wykonanych świadczeń medycznych 

w danym miesiącu, 

• utworzenie zgodnie z Decyzją Wojewody 40 łóżek dla pacjentów chorych na COVID. 

Szpital otrzymuje środki nie tylko za leczenie chorych ale również opłatę dobową za gotowość 

do leczenia pacjentów jak również za dostępność do respiratorów, 

• ze względu na trwającą epidemię otrzymywanie 1/12 kontraktu z NFZ ze zobowiązaniem 

do odrobienia otrzymanej części kontraktu początkowo do końca 2020 roku ostatecznie 

wydłużono do 30 czerwca 2021 roku. 

Analizując sytuację z perspektywy dnia dzisiejszego proponowane przez NFZ wydłużenie 

terminu rozliczenia świadczeń może być niewystarczające. Trudno przewidzieć w jakim kierunku 

będzie rozwijać się pandemia, ilu pacjentów zgłosi się do szpitala, jakie świadczenia medyczne będą 

realizowane. Nie sposób przewidzieć sytuacji epidemiologicznej, nie wiadomo nawet w jakim 

reżimie będą funkcjonowały szpitale w najbliższym czasie. 

Należy zwrócić uwagę, iż w tym roku nastąpiło wiele zdarzeń, które doprowadziły do wzrostu 

kosztów niezależnie od decyzji podejmowanych przez zarządzających. Na początku roku wzrosły 

płace minimalne, później pojawił się koronawirus i wiele szpitali ograniczyło swoją działalność, 

poszybowały koszty wynikające z wprowadzenia podwyższonych reżimów sanitarnych, niebotycznie 

podskoczyły ceny środków ochrony indywidualnej (np. maseczka z 0,21 zł na 5,14 zł). 
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Główne pozycje kosztowe przekroczone do planowanych to: 

• 27,0 p.p zużycie pozostałych materiałów, tj. części naprawczych do pojazdów, sprzętu  

i aparatury medycznej (nieprzewidziane awarie, np. reaktor w generatorze dwutlenku chloru, 

lampa do RTG, komplet sprężarek do gazów technicznych), 

• zużycie wody o 26,3 p.p., spowodowane zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych 

w szczególności na Oddziale Covidowym, 

• 7,8 p.p. kosztów w obszarze usług informatycznych podyktowane dostosowaniem programów 

księgowych i płacowych z uwagi na wprowadzane zmiany w zakresie podatków, ubezpieczeń 

itp., (między innymi: biała lista podatników, ustrukturyzowana forma sprawozdań, 

split payment, nowe pliki JPK_VAT, dodatki covidowe), 

• 6,8 p.p. kosztów wynagrodzeń jak również składek na ubezpieczenie społeczne  

(5,6 p.p.), spowodowane wypłatą tzw. dodatku covidowego dla personelu medycznego 

realizującego świadczenia medyczne dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 

SARS-COV-2, jak również zatrudnieniem dodatkowego personelu medycznego na oddział 

covidowy. 

Pozycje kosztowe takie jak: zużycie leków, odczynników i testów, narzędzi zabiegowych, 

endoprotez, specjalistycznych usług medycznych i laboratoryjnych zostały wykonano poniżej 

założonego planu. 

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że pandemia i drastyczny reżim sanitarny wygenerowały 

wzrost kosztów związany nie tylko z zabezpieczeniem środków ochrony osobistej, ale też 

dostosowaniem placówki do przyjmowania chorych zakażonych koronawirusem. 

Ogólna analiza realizacji planu finansowego ZOZ w Brodnicy za 2020 rok pokazuje,  

iż Szpital osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 251 728,40 zł przy założeniu nadpłaty 

ryczałtowo-kontraktowej na kwotę około 2,8 mln zł (na tę okoliczność utworzono rezerwę 

zmniejszającą przychody z tytułu niewykonania ryczałtu). Nadpłata ta wynika ze zmiany sposobu 

finansowania w okresie pandemii. Niestety do końca czerwca bieżącego roku ZOZ w Brodnicy jest 

zobligowany do nadrobienia niewykonań. W przeciwnym razie istnieje ryzyko drastycznego 

ograniczenia ryczałtu na kolejny okres. 

Obecnie ze względu na obawy pacjentów przed hospitalizacją oraz z uwagi na zwiększony reżim 

sanitarny, trudno przewidzieć czy uda się w ciągu zaledwie kilku miesięcy odpracować straty w 

poziomie wykonania świadczeń. Prognozy rozwoju pandemii uniemożliwiają realne planowanie 

funkcjonowanie jednostki. 
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3. Informacje o realizowanych programach zdrowotnych w 2020 roku 

1. Program profilaktyczny - wczesne wykrywanie raka jelita grubego” – zadanie w trakcie 

realizacji. 

Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez ZOZ Brodnica w latach  

2018-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania 

raka jelita grubego do roku 2020. Grupą docelową przedsięwzięcia stanowią osoby pracujące 

narażone na występowanie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, 

w szczególności osoby powyżej 50 r.ż. oraz osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących 

stanu zdrowia. 

W ramach projektu w 2020 roku wykonano 210 badań kolonoskopowych. Ogólna wartość 

projektu 1 095 032,00 zł (w tym dofinansowanie 95% z EFS). 

2. Zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w 

oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 

zadanie zrealizowano. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał łącznie kwotę dotacji w wysokości 

30.000,00 zł na realizację programu, z czego 15.000,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu oraz 15.000,00 zł z Gminy Miasta Brodnica. 

4. Zarządzanie mieniem szpitala – remonty i inwestycje zrealizowane 

w 2020 roku 

Z uwagi na istniejącą pandemię ZOZ w Brodnicy otrzymał dofinansowanie ze środków UE  w 

ramach następujących projektów: 

1. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego 

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (respiratory, scentralizowany 

system nadzoru kardiologicznego, pompy infuzyjne oraz wolumetryczne, ambulans 

transportowy) – 1 211 562,36 zł. 

2. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego pn.: 

„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne  

i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” (środki ochrony biologicznej: rękawice, 

fartuchy, maski, płyny dezynfekcyjne) – 118 747,75 zł. 
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3. Grant w ramach projektu RPO WKP pn.: „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia skutków 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 75 462,50 zł. 

4. Grant „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo -

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na 

czas Covid-19” – 238 034,05 zł. 

Otrzymane w 2020 roku dotacje, darowizny, dofinansowania ze środków UE  

1. Dotacje celowe w 2020 roku: 

• Powiat brodnicki, kwota 60 000,00 zł, 

− dozymetr z detektorem, wanny do masażu, kardiostymulator, krzesła kardiologiczne, 

• Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, kwota 20 000,00 zł, 

− elektrokardiograf i kardiomonitor, 

• Gmina Brodnica, kwota 10 000,00 zł, 

− specjalistyczny wózek do transportu pacjenta, 

• Gmina Miasta Brodnica, kwota 50 000,00 zł, 

− środki ochrony biologicznej. 

2. Darowizny rzeczowe i pieniężne: 

• umowa darowizny zawarta z Fundacja Radia ZET, dnia 13.05.2020 r., przedmiotem 

darowizny zgodnie z zawarta umową jest NOVAERUS Defend 1050, urządzenie do 

dekontaminacji powietrza – 50 000,00 zł, 

• umowa darowizny zawarta z Powiatem Brodnickim, przedmiotem umowy jest urządzenie do 

odkażania ambulansów Nocospray 1000 - 16 000,00 zł, 

• WOŚP, 

• Wpłaty pieniężne (lokalni przedsiębiorcy, prywatne osoby) – 237 693,00 zł. 
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Projekty realizowane w 2020 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

Lp. Nazwa projektu Postęp realizacji 
Łączna wartość 

projektu 
Wkład własny 

Wartość 

dofinansowania 

w tym 

dofinansowanie 

z Urzędu 

Marszałkowskiego 

w tym 

dofinansowanie 

z Urzędu Miasta 

Brodnica 

w tym 

dofinansowanie 

 z EFS 

1 

„Program profilaktyczny - wczesne 

wykrywanie raka jelita grubego”. Projekt 

obejmujący okres 2018-2022. 

Projekt  

w trakcie realizacji 
1 095 032,00 54 751,60 1 040 280,40 0,00 0,00 1 040 280,40 

3 

Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród osób dorosłych 

w oparciu o szczepienia przeciw 

pneumokokom w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Projekt 

zrealizowany  
30 000,00 0,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 

3 

Wsparcie osób starszych i kadry 

świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

COVID-19, łagodzenia jego skutków na 

terenie województwa kujawsko-

pomorskiego 

Projekt 

zrealizowany 
75 462,50 0,00 75 462,50 0,00 0,00 75 462,50 

4 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych domów pomocy 

społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów 

na czas Covid-19 

Projekt 

zrealizowany 
238 034,05 0,00 238 034,05 0,00 0,00 238 034,05 

5 

Ograniczanie negatywnych skutków 

COVID-19 poprzez działania profilaktyczne 

i zabezpieczające skierowane do służb 

medycznych 

Projekt 

zrealizowany 
118 747,75 5 937,39 112 810,36 0,00 0,00 112 810,36 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

122 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

W BRODNICY 

Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy działa od 27.12.2007 r. Głównym zadaniem 

Zakładu Aktywności Zawodowej jest działalność obsługowo-rehabilitacyjna (rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) oraz działalność gospodarcza (usługi hotelarskie, 

usługi parkingowe, usługi pralnicze, usługi cateringowe, prowadzenie mini baru). 

Główną działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej jest prowadzenie Hoteliku „Centrum”. 

Hotelik Centrum położony jest w samym sercu Brodnicy. W niewielkiej odległości od Hoteliku 

znajdują się liczne atrakcje turystyczne. Atrakcyjne położenie Hoteliku gwarantuje ciszę i spokój 

idealną do wypoczynku. Ponadto Hotelik Centrum jest wspaniałym miejscem dla ludzi aktywnych, 

gdyż Stare Miasto oraz wiele atrakcji, które oferuje Brodnica są dosłownie na wyciągnięcie 

ręki. Hotelik Centrum doskonale służy jako baza dla chcących zwiedzać zakątki powiatu 

brodnickiego. Komunikacja autobusowa oraz dworzec kolejowy znajdują się w niewielkiej 

odległości od Hoteliku. 

Oprócz części noclegowej Hotelik Centrum posiada 3 nowoczesne sal 

konferencyjno-wykładowe. Goście mają możliwość bezpiecznego parkowania na parkingu 

strzeżonym oddalonym o 50 metrów. Parking dla gości jest darmowy. Wszystkie pokoje  

wyposażone są w telewizję satelitarną, telefon, dostęp do internetu oraz przestronne łazienki.  

Pokoje są klimatyzowane. Dużym atutem Hoteliku Centrum jest dostosowanie całego budynku 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniał w 2020 r. (stan na 31.12.2020 r.) ogółem 62 osób 

z tego: 47 osób niepełnosprawnych w tym 23 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

oraz 24 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 45 – osób niepełnosprawnych 

zatrudniona była na 0,55 etatu, natomiast dwie osoby na 0,80 etatu, a także 15 osób w działalności 

obsługowo-rehabilitacyjnej, w tym 12 etatów, dwie osoby na 0,50 etatu i jedna na 0,75 etatu. Każdy 

z pracowników realizuje indywidualny program rehabilitacji, stworzony na podstawie dokumentów, 

wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w zakładzie. 
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Całkowite koszty (wydatki) działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2020 r.  

wyniosły 2.247.727,89 zł z tego: 

• dofinansowanie kosztów ze środków PFRON wyniosło 1.296.900,00 zł, 

• dofinansowanie kosztów ze środków SODIR wyniosło 93.513,04 zł, 

• dofinansowanie kosztów ze środków Organizatora wyniosło 193.548,00 zł, 

• pozostałą część stanowiły koszty działalności gospodarczej w kwocie 663.766,85 zł. 

Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Brodnicy za rok 2020: 

• Uchwała nr XVI/95/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2020 r. 

• Uchwała nr XXII/136/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2020 r. 

• Uchwała nr XXII/137/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 roku  

w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy. 

• Uchwała nr XXII/138/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 roku  

w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy. 

• Uchwała nr XXIII/147/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 r. 

Powyższe uchwały zostały zrealizowane w 2020 r. 
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ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRODNICY 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY 

1. Ogólna charakterystyka jednostki 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy swoim zasięgiem działania obejmuje gminy miejskie  

i wiejskie z terenu powiatu brodnickiego. Organizację i funkcjonowanie tut. Urzędu określa 

Regulamin organizacyjny, który został przyjęty przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 310/160/2014  

z dnia 21.07.2014 r. 

W strukturze organizacyjnej PUP funkcjonują: Centrum Aktywizacji Zawodowej obejmujące 

Dział Instrumentów Rynku Pracy i Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz Dział 

Ewidencji, Świadczeń i Informacji, Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr, Dział Finansowo-Księgowy 

oraz samodzielne stanowiska pracy: Radca Prawny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Na dzień 31.12.2020r. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy wynosił 43 

osoby. W końcu 2020r. funkcję doradcy klienta wykonywało faktycznie 16 osób, tj. 8 pośredników 

pracy (w tym 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu), 3 doradców zawodowych (w tym jedna osoba  

w wymiarze 0,5 etatu), 4 specjalistów ds. programów i 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 

Wg stanu na dzień 31.12.2020r. 3 pracowników Urzędu posiadało stopień niepełnosprawności.  

W 2020r. pracę w PUP zakończyło 8 osób. 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

2. Rynek pracy, stopa bezrobocia w powiecie 

Stan i struktura bezrobocia 

Analizując dane z 2019r. stwierdzić należy, że najwyższe bezrobocie odnotowano w I kwartale 

(około 2 500 osób zarejestrowanych). W miesiącach lipcu i sierpniu zarejestrowanych było około  

2 000 bezrobotnych, natomiast w końcu 2019r. liczba zarejestrowanych osiągnęła poziom nieco 

ponad 2 200 osób. 
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W pierwszym kwartale 2020r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych oscylowała w granicach 2 

400 osób, co oznacza stopę bezrobocia dla powiatu brodnickiego na poziomie około 7,4%. 

W kolejnych miesiącach bezrobocie w powiecie wzrosło i w czerwcu 2020r. osiągnęło poziom 8,1%, 

trzeci kwartał przyniósł bezrobocie na poziomie 8%, natomiast grudzień zakończył się bezrobociem 

o wartości 8,2%. Przyczyną wzrostu bezrobocia była przede wszystkim pogarszająca się kondycja 

niektórych branż, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i następujące 

w jej wyniku zwolnienia pracowników. 

Dla porównania warto odnotować, że w końcu grudnia 2020 r. stopa bezrobocia  

w Polsce wynosiła 6,2%, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim była na poziomie 8,9%, 

a powiat brodnicki podobnie jak w latach minionych należał do czołówki powiatów o najniższej 

stopie bezrobocia. W grudniu 2019r. stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio dla Polski 5,2% 

i 7,8% dla województwa. 

Napływ i odpływ bezrobotnych 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w PUP w Brodnicy zarejestrowało się  

 (napływ) 3 185 osób bezrobotnych w tym 615 osób po raz pierwszy. Osoby rejestrujące się  

po raz pierwszy stanowiły ponad 19% ogółu rejestrujących się w 2020r. W tym samym okresie  

z rejestrów PUP wyłączono (odpływ) 2 806 bezrobotnych. Powodem większości wyłączeń było 

podjęcie pracy niesubsydiowanej – 1 415 oraz subsydiowanej – 72, co stanowi łącznie ponad 53% 

wszystkich wyłączeń. Znaczna część osób została wyłączona z powodu niepotwierdzenia gotowości 

do pracy w wyznaczonych terminach – 15% lub dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 

6%. Odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

wsparcia stanowiły powód niecały 1% wyłączeń, co w porównaniu z rokiem 2019 stanowi spadek 

o ponad połowę ogólnej liczby odmów. Porównując dane z rokiem 2018 i 2019 stwierdzić należy,  

że zarówno napływ, jak i odpływ bezrobotnych uległ zmniejszeniu. W 2020 roku odpływ 

bezrobotnych był znacznie mniejszy niż ich napływ, stąd zaobserwowaliśmy wzrost bezrobocia 

w powiecie. 

Bezrobotni według wybranych kategorii 

W art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyszczególnione zostały 

grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zalicza się do nich: bezrobotnych do 30 roku 

życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych 
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niepełnosprawnych. Osoby do 30 roku życia w końcu grudnia 2020r. stanowiły 38% ogółu osób 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji rynku pracy. Z punktu widzenia prowadzonych przez Urząd 

działań aktywizacyjnych największe trudności w znalezieniu zatrudnienia mają osoby po 50 roku 

życia, których w końcu 2020r. było zarejestrowanych 550 oraz osoby długotrwale bezrobotne, 

których w ewidencji Urzędu było 1 301. Bezrobotni z niepełnosprawnościami także rejestrowali się 

w 2020r. w Urzędzie Pracy w Brodnicy. W końcu grudnia pozostawało ich w ewidencji PUP 79 osób. 

Kontynuując rozważania na temat struktury bezrobocia w powiecie brodnickim warto 

podkreślić, że większość bezrobotnych, pozostających w ewidencji PUP w końcu 2020r. stanowiły 

osoby zamieszkujące na terenach wiejskich –58%. Duży odsetek zarejestrowanych to także osoby 

bez kwalifikacji zawodowych –41% oraz bez doświadczenia zawodowego – 17%. 

Najliczniejszą grupą wiekową wśród zarejestrowanych w końcu grudnia 2020r. bezrobotnych 

były osoby w wieku od  25 do 34 lat, stanowiły one 30% ogółu widniejących w ewidencji PUP. 

Najmniej było osób w wieku powyżej 60 lat – 5% oraz osób w wieku 55-59 lat – 8%. 

Po przeanalizowaniu danych dotyczących poziomu wykształcenia bezrobotnych 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Brodnicy stwierdzić należy, że najliczniej reprezentowaną 

grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym / podstawowym / lub poniżej – 33%. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 28%, natomiast najmniej było wśród bezrobotnych 

osób z wykształceniem wyższym – 9%. 

Jeżeli oddzielnie przeanalizujemy strukturę bezrobocia wśród kobiet, zwłaszcza tych 

pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy, na terenie powiatu brodnickiego zauważymy, 

że wśród zarejestrowanych w końcu grudnia 2020r. pań przeważały osoby długotrwale bezrobotne – 

911 osób, mieszczące się w przedziale wiekowym 25-34 lata – 519 osób, posiadające wykształcenie 

podstawowe /gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe – odpowiednio 398 i 373 osób, posiadające  

co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 634 osoby. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane można stwierdzić, że znaczny odsetek kobiet  

zarejestrowanych w PUP to osoby, które nie pracują z powodu sprawowania opieki nad dziećmi  

lub które zaprzestały z tego samego powodu pracy zawodowej. 

58% osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Brodnicy, stanowią osoby zamieszkałe  

na wsi, w tym spośród nich 85% stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najliczniej 

reprezentowana była w tej kategorii grupa osób długotrwale bezrobotnych – 758 osób, a także osób 

bezrobotnych do 30 roku życia – 531 osób. Osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na 

wsi było 301. 
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3. Podstawowe usługi rynku pracy 

Pośrednictwo pracy 

Najważniejszym zadaniem pośrednictwa pracy jest udzielanie pomocy bezrobotnym  

i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu 

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Pośrednicy pracy przede wszystkim 

ustalają jakiego wsparcia wymaga osoba bezrobotna. Z każdą osobą bezrobotną opracowuje  

się indywidualny plan działania. Czynność ta jest wykonywana nie później niż w ciągu 60 dni 

od daty rejestracji w urzędzie pracy. W 2020r. indywidualnym planem działania objętych zostało 

3603 bezrobotnych. Ogółem usługami doradców klienta, w analogicznym okresie, zostały objęte 

4403 osoby zarejestrowane, z którymi przeprowadzono prawie 14 700 wywiadów. Pośrednicy pracy 

wydali 673 skierowania do pracy, a także zorganizowali 3 giełdy pracy, w których wzięło udział 10 

osób bezrobotnych. W stosunku do roku 2019 była to znacznie mniejsza liczba wydanych skierowań 

oraz zorganizowanych giełd pracy co było spowodowane pandemią COVID-19. Skierowania 

na miejsca aktywizacji zawodowej odebrało 459 osób , w tym 386 osób otrzymało skierowanie 

na staż, a 73 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. 

90 osób bezrobotnych skorzystało z usług pośrednictwa w ramach sieci EURES, 

tj. międzynarodowego pośrednictwa pracy, służącego poprawie mobilności zawodowej osób 

zwłaszcza z obszaru Unii Europejskiej, promowaniu wiedzy o europejskim rynku pracy  

i o międzynarodowych ofertach pracy. 

Pośrednictwo pracy to nie tylko usługi dla bezrobotnych, ale też dla pracodawców, którzy we 

współpracy z urzędem pracy poszukują pracowników oraz często oczekują wsparcia finansowego i 

fachowego ze strony PUP. W 2020 r. pracodawcy zgłosili: 

• 1422 miejsca pracy, 

• 303 miejsca aktywizacji zawodowej, w tym 237 dotyczyło staży, a 66 prac społecznie 

użytecznych, 

• 48 miejsc pracy dotyczących zatrudnienia subsydiowanego (ponad 3% ogółu miejsc pracy). 

Warto przy tym zaznaczyć, że miejsca pracy zgłaszane były zarówno przez pracodawców 

prywatnych jak i pochodziły z sektora publicznego, z którego wpłynęło 38 zgłoszeń wolnych 

miejsc pracy. 

Wolne miejsca pracy zgłoszone do PUP w 2020 roku, z podziałem na miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

117 61 168 125 94 74 91 191 158 122 68 153 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 
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Najczęściej zgłaszane stanowiska pracy w 2020 roku 

Stanowisko pracy Liczba zgłoszonych miejsc pracy 

pracownik produkcji 520 

sprzedawca 44 

pomoc lakiernika 28 

operator maszyn 27 

magazynier 25 

robotnik drogowy 25 

sprzątaczka 22 

kierowca kat. C+E/międzynarodowy 21 

pracownik biurowy 21 

pracownik budowlany 20 

przetwórca owoców i warzyw 20 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy  

Podjęcia pracy w 2020r. stanowiły 53% ogółu wyłączeń osób bezrobotnych z ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. Prawie 56% wszystkich wyłączeń z tytułu podjęcia pracy 

stanowiły wyłączenia zgłoszone przez kobiety. Częściej podjęcie pracy zgłaszali też w minionym 

roku bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich – prawie 55% ogółu wyłączeń z tytułu 

podjęcia pracy. 

Podjęcia pracy w 2020r. 

Ogółem 1 487 

z
 t
e
g

o
 

niesubsydiowanej 1 415 

w
 t
y

m
 

podjęcie działalności gospodarczej 50 

pracy sezonowej 24 

subsydiowanej 72 

z
 t
e
g

o
 

prac interwencyjnych 21 

podjęcia działalności gospodarczej 28 

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego  22 

podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu 

na zasiedlenie 
1 

Źródło: MRPiPS -01 Sprawozdanie o rynku pracy za 2020 rok. 

Najwięcej podjęć pracy zaobserwowano we wrześniu i październiku 2020r. Natężenie zjawiska 

bez wątpienia miało zawiązek z kończącymi się w tym okresie stażami dla osób bezrobotnych. Dużo 

podjęć pracy wystąpiło też w miesiącu marcu, co z kolei wiąże się z rozpoczęciem sezonu prac 

budowlanych. 

Podjęcia pracy w 2020r. z podziałem na miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

80 109 163 53 76 151 148 84 169 193 136 125 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 
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Analizując podjęcia pracy pod kątem grup wiekowych, do których należały osoby podejmujące 

zatrudnienie, należy stwierdzić, że najliczniej reprezentowane są tu osoby w wieku do 30 roku  

życia – 687, w tym 430 osób do 25 roku życia. Najmniej, bo 145 osób podejmujących pracę, to osoby 

w wieku powyżej 50 lat. 

Warto podkreślić, iż w minionym roku podjęcie pracy zgłosiły 254 osoby długotrwale 

bezrobotne, w tym 202 długotrwale bezrobotne kobiety. 

W 2020r. zgłoszono 303 wolne miejsca aktywizacji zawodowej, tak samo jak w roku 2019. 

Wolne miejsca aktywizacji zawodowej w 2019 i 2020 roku, z podziałem na miesiące 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 0 78 97 67 20 14 8 16 2 0 1 0 

2020 2 106 57 0 15 18 42 10 31 17 5 0 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy 

Najczęściej zgłaszane stanowiska w ramach miejsc aktywizacji zawodowej w 2020 roku  

Stanowisko Liczba 

robotnik gospodarczy 58 

pracownik biurowy/administracyjny 43 

sprzedawca 26 

recepcjonista 10 

asystent ds. księgowości 9 

kelner 8 

pomoc kuchenna 8 

magazynier 7 

asystent nauczyciela przedszkola 7 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Poradnictwo zawodowe 

Do zakresu kompetencji doradców zawodowych w urzędzie pracy należy przede wszystkim 

udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu 

lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej. W ramach poradnictwa można też uzyskać 

wsparcie w zakresie lepszego radzenia sobie z samą czynnością poszukiwania pracy jak i rozbudzania 

motywacji oraz potrzeby aktywności zawodowej. 

Urząd Pracy w Brodnicy realizuje poradnictwo zawodowe poprzez porady indywidualne, 

których w 2020r. udzielono 274, porady grupowe – w liczbie 3, informacje zawodowe 

indywidualne – zrealizowane w minionym roku dla 473 osób. Pracę doradców zawodowych, w której 

kluczowy jest osobisty kontakt z klientem, poważnie zaburzyła trwająca epidemia. 

Pracodawcom PUP udziela pomocy, zwłaszcza w doborze kandydatów do pracy spośród 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 
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Mniej popularną formą, aczkolwiek dostępną dla pracodawców jest możliwość korzystania 

również przez nich z porad zawodowych, służących zwłaszcza rozwojowi zawodowemu 

tak pracodawcy jak i jego pracowników. 

Doradcy zawodowi realizują także poradnictwo zawodowe dla uczniów, jeśli szkoły wyrażą 

zainteresowanie taką formą wsparcia. W 2019r. pracownik PUP w Brodnicy przeprowadził spotkanie 

informacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Radoszkach oraz uczestniczył m.in. w konferencji 

pt.: „Dlaczego ludzie sięgają po nowe narkotyki”, natomiast w 2020 roku organizowanie 

oraz uczestnictwo w tego typu spotkaniach, ze względu na pandemię COVID-19, nie było możliwe. 

Szkolenia 

W urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą nie tylko szukać ofert pracy czy porady zawodowej, 

ale też przekwalifikowywać się i podnosić kwalifikacje. PUP w Brodnicy organizuje i finansuje 

szkolenia także dla osób zarejestrowanych, które posiadają kwalifikacje nieodpowiadające 

potrzebom lokalnego rynku pracy, których kwalifikacje uległy dezaktualizacji, ale też dla osób 

chcących podnieść swoją konkurencyjność w oczach potencjalnych pracodawców. Realizacja 

szkoleń odbywa się w formie grupowej lub indywidualnej, a dla osób do 30 roku życia dostępne są 

również bony szkoleniowe. Zmieniający się rynek pracy, a przede wszystkim dostępność ofert pracy 

spowodowały, że zainteresowanie szkoleniami grupowymi, organizowanymi przez urzędy pracy od  

lat spada. 

W 2020r. Urząd Pracy w Brodnicy realizował w formie szkolenia grupowego wyłącznie  

„ABC Przedsiębiorczości”, tj. szkolenie przygotowujące do podjęcia własnej działalności 

gospodarczej, przeznaczone dla osób ubiegających się o dotację na ten cel w PUP. W minionym roku 

w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” uczestniczyły 23 osoby, które zostały przeszkolone  

w 2 turach. Wszystkie szkolenia z tego zakresu były finansowane z funduszy unijnych. 

W 2020 r. ze względu na COVID-19 nie zostały zrealizowane szkolenia indywidualne. 

Z finansowania egzaminu/licencji w 2020r. skorzystała 1 osoba. Była to osoba bez wykształcenia 

średniego. Z bonów szkoleniowych skorzystały w 2020r. 3 osoby. Przeważały wśród nich osoby 

do 30 roku życia, zamieszkałe na wsi, 1 osoba korzystająca w minionym roku z bonu szkoleniowego 

nie posiadała wykształcenia średniego. Kierunkami szkoleń były: prawo jazdy kat. C, C+E,  

operator koparko-ładowarki klasy III oraz podologia od podstaw. 
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Efektywność zatrudnieniowa szkoleń realizowanych w ramach bonu szkoleniowego 

Opis 

Liczba osób 

uczestnicząca  

w programach 

Liczba osób, 

które zakończyły 

program 

Liczba osób, 

które uzyskały 

zatrudnienie  

po zakończeniu 

uczestnictwa 

w programie 

Efektywność 

zatrudnieniowa  

w % 

Ogółem 3 3 3 100 

w tym kobiet 1 1 1 100 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Ciekawą formą, choć jak dotąd niedocenianą przez pracodawców i bezrobotnych, są umowy 

trójstronne, pozwalające na zrealizowanie szkolenia idealnie dopasowanego do potrzeb nie tylko 

uczestnika kursu, ale też i pracodawcy, który poszukuje wykwalifikowanego pracownika. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy wspiera również rozwój zawodowy osób pracujących,  

a nawet pracodawców poprzez finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Finansowaniem mogą zostać objęte przede wszystkim 

takie działania jak: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 

zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia 

kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu czy ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Najczęściej finansowane kursy w 2020r. w ramach KFS: 

• Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, 

• Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III, 

• Operator koparki jednonaczyniowej klasa III i I, 

• Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III i I, 

• Operator wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II, 

• Kurs spawania blach i rur. 
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4. Programy i plany przeciwdziałające bezrobociu, aktywizujące i podnoszące 

kwalifikacje, samozatrudnienie 

Środki przydzielone na realizację zadań 

W 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy realizował zadania na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy przydzielonych dla powiatu wg algorytmu jak również 

pozyskanych w ramach dodatkowych programów, w tym współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto w 2020r. Urząd Pracy wykonywał zupełnie nowe obowiązki na podstawie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach  

ww. ustawy obsługiwane były instrumenty wspierające przedsiębiorców, którzy ponieśli straty 

w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii. 

Należały do nich: pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (15zzd), pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej (15zzda), dofinansowania części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (15zzb), 

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 

niezatrudniającego pracowników (15zzc), dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych 

przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

(15zze), dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne 

i ich jednostki organizacyjne (15zze2). 

Plan finansowy na lata 2019 i 2020 – porównanie 

Wyszczególnienie 2019 % 2020 % Różnica 

Przyznana kwota 

ogółem 
4 621 900,00 100,00% 35 400 826,91 100,00% 30 778 926,91 

Limit FP  

ustalony wg. 

Algorytmu 

1 353 706,00 29,29% 1 255 719,85 3,55% -97 986,15 

Rezerwa Ministra 

COVID-19 – 

Algorytm 

(Art. 15zzd) 

0,00 0,00% 18 000 000,00 50,85% 18 000 000,00 

Rezerwa Ministra 

COVID-19 

Algorytm (Art. 

15zzb, 15zzc, 

15zze, 15zze2) 

0,00 0,00% 6 673 099,22 18,85% 6 673 099,22 
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Wyszczególnienie 2019 % 2020 % Różnica 

Rezerwa Ministra 

COVID-19 – 

Algorytm 

(Art. 15zze4) 

0,00 0,00% 1 200 000,00 3,39% 1 200 000,00 

Ze środków EFS: – – – – – 

Program 

Operacyjny 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 

(POWER) 

1 430 514,00 30,95% 1 731 505,09 4,89% 300 991,09 

Rezerwa Ministra  

COVID -19 – 

POWER 

0,00 0,00% 1 860 693,09 5,26% 1 860 693,09 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

(RPO) 

1 299 380,00 28,11% 1 556 003,42 4,40% 256 623,42 

Rezerwa Ministra 

 COVID-19 – 

RPO 

0,00 0,00% 2 615 206,24 7,39% 2 615 206,24 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
538 300,00 11,65% 508 600,00 1,44% -29 700,00 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Fundusz Pracy ustalony według algorytmu 

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

została ustalona wg algorytmu na 2020r. kwota w łącznej wysokości 1 255 719,85 zł. Kwota ta była 

mniejsza o 97 986,15 zł od sumy przyznanej w 2019r. 

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie programów na rzecz aktywnej walki  

z bezrobociem oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalone - zgodnie 

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przez zarząd województwa, według 

kryteriów określonych przez sejmik województwa. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV), 

działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – 

pomorskiego na lata 2014-2020”. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w trudnej sytuacji w powiecie brodnickim. Umowa o dofinansowanie projektu 

została podpisana 20.12.2018r. 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

134 

• okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2021r., 

• całkowita wartość projektu: 6 929 629,25 zł, z tego: 

− 1 299 380 zł na 2019r., 

− 4 171 209,66 zł na 2020r., 

− 1 459 039,59 zł na 2021r. 

W dniu 19.03.2020r. został podpisany aneks nr 2 do umowy, który zwiększył wartość projektu 

o kwotę 198 442,42 zł. 

Z uwagi na ogłoszenie w marcu 2020r. stanu epidemii oraz uruchomienie specjalnych 

instrumentów finansowych mających łagodzić jej skutki, w projekcie przewidziano realizację 

wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej na podstawie art. 15 zzb, art. 15 zzc i art. 15 zze.  

W związku z powyższym, w dniu 26.06.2020r. został podpisany aneks nr 3 do umowy, który m.in. 

zwiększył wartość projektu o kwotę 2 615 206,24zł, przewidzianą na realizację powyższych zadań w 

ramach tarczy antykryzysowej. 

Następnie w dniu 22.12.2020r. został podpisany aneks nr 4 do umowy, który zwiększył wartość 

projektu (o kwotę 1 459 039,59 zł) oraz wydłużył okres jego realizacji 

(do 31.12.2021 r.). 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 244 osób zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotne, powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej 

z poniższych grup: 

• powyżej 50 roku życia, 

• kobiet, 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób długotrwale bezrobotnych, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 

12 miesięcy, 

• osób o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie na poziomie klasyfikacji 

ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). 

działania zaplanowane dla uczestników projektu (wg stanu na 31.12.2020 r.) 

Rodzaj wsparcia 

Planowana liczba osób 

do objęcia wsparciem 

w latach 2019 - 2021 

Wykonanie - objęci 

wsparciem: liczba osób 

Wykonanie - objęci 

wsparciem: % 

Usługi poradnictwa 

zawodowego 
244 146 59,84 

Usługi pośrednictwa 

pracy 
168 100 59,52 

Staż 168 100 59,52 
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Rodzaj wsparcia 

Planowana liczba osób 

do objęcia wsparciem 

w latach 2019 - 2021 

Wykonanie - objęci 

wsparciem: liczba osób 

Wykonanie - objęci 

wsparciem: % 

Szkoleni „ABC 

przedsiębiorczości” 
76 46 60,53 

Jednorazowe środki 

na podjęcie działalności 

gospodarczej 

71 41 57,75 

Instrumenty 

dofinansowania 

(COVID-19) 

856 860 100,47 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Osiągnięcie wskaźników zakładanych w projekcie (wg stanu na 31.12.2020 r.) 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Planowana 

do osiągnięcia 

wartość wskaźnika 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

% osiągniecia 

wskaźnika 

1 

Liczba osób bezrobotnych, 

w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

244 146 59,84 

2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem 

w programie 

65 56 86,15 

3 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 
183 119 65,03 

4 

Liczba osób w wieku 50 lat 

i więcej objętych wsparciem 

w programie 

54 36 66,67 

5 

Liczba osób 

z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem 

w programie 

10 6 60,00 

6 

Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 

w programie 

71 41 29,11 

7 

Liczba osób objętych wsparciem w 

zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 

856 860 100,47 

8 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 

3 760 237,24 zł 3 566 913,79 94,86 

9 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

105 113 107,62 
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Lp. Nazwa wskaźnika 

Planowana 

do osiągnięcia 

wartość wskaźnika 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

% osiągniecia 

wskaźnika 

10 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej 

71 41 29,11 

11 

Odsetek osób w najtrudniejszej 

sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, 

os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z 

niskimi kwalifikacjami do poziomu 

ISCED 3, które po zakończeniu 

udziału w projekcie podjęły pracę 

mierzoną zgodnie z kryterium 

efektywności zatrudnieniowej 

42 80,68 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

2. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (IV), w  ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1”. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie brodnickim. Umowa o dofinansowanie projektu została 

podpisana 20.12.2018r. Stan na 31.12.2020r. 

• okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r., 

• całkowita wartość projektu: 5 333 531,08 zł, w tym: 

− 1 430 514,00 zł w 2019 roku, 

− 3 592 198,18 zł w 2020 roku, 

− 310 818,90 zł w 2021 roku. 

Również i w tym projekcie zostały uruchomione specjalne instrumenty finansowe mające 

łagodzić negatywne skutki pandemii dla przedsiębiorców. Przewidziano realizację wsparcia  

w ramach tarczy antykryzysowej na podstawie art. 15 zzb, art. 15 zzc i art. 15 zze. 
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Działania zaplanowane dla uczestników projektu – liczba osób objęta wsparciem 

Lp. Rodzaj wsparcia 
Plan – 

rok 2019 

Wykonanie – 

rok 2019 

Plan – 

rok 2020 

Wykonanie – 

rok 2020 

Plan – 

rok 2021 

1 
Poradnictwo 

zawodowe 
30 32 15 16 0 

2 Pośrednictwo pracy 114 114 103 104 0 

3 Staże 114 114 103 104 42 

4 
Szkolenie „ABC 

Przedsiębiorczości” 
30 32 15 16 0 

5 

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej 

30 29 15 14 0 

6 Tarcza antykryzysowa 0 0 385 457 0 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Osiągnięcie wskaźników zakładanych w projekcie 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Założenia – 

ogółem 

Założenia – 

kobiety 

Wykonanie 

na koniec 

2020 roku – 

ogółem 

Wykonanie 

na koniec 

2020 roku – 

kobiety 

1 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

262 177 266 192 

2 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie 
62 45 95 73 

3 

Liczba osób poniżej 30 lat  

z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 

2 2 2 2 

4 

Liczba osób bezrobotnych należących 

do kategorii NEET objętych 

wsparciem w programie 

186 126 266 192 

5 

Liczba osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj. osób z niepełnosprawnościami 

i/lub osób długotrwale bezrobotnych 

i/lub osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 

155 105 225 157 

6 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 

385 nie dotyczy 457 nie dotyczy 

7 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania związane 

z pandemią COVID-19 

2 478 630,00 

zł 

1 956 630,42 

zł 
  

8 

Odsetek osób w najtrudniejszej 

sytuacji (osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby  

z niskimi kwalifikacjami (do poziomu 

42,00% 82,17%   
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Założenia – 

ogółem 

Założenia – 

kobiety 

Wykonanie 

na koniec 

2020 roku – 

ogółem 

Wykonanie 

na koniec 

2020 roku – 

kobiety 

ISCED 3), imigranci, reemigranci), 

które po zakończeniu udziału 

w projekcie podjęły pracę 

9 

Odsetek osób nienależących do osób  

w najtrudniejszej sytuacji, które 

po zakończeniu udziału w projekcie 

podjęły pracę 

57,00% 85,19%   

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – wydatki 

Wydatki poniesione na realizacją aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 % 2020 % Różnica 

Szkolenia 111 790,87 2,62% 20 495,33 0,07% -91 295,54 

Staż zawodowy 1 480 858,97 34,75% 1 043 298,61 3,69% -437 560,36 

Dotacje na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

1 235 933,09 29,00% 569 711,61 2,02% -666 221,48 

Prace interwencyjne 244 757,56 5,74% 98 186,63 0,35% -146 570,93 

Prace społecznie 

użyteczne 
50 979,90 1,20% 49 493,43 0,18% -1 486,47 

Refundacja kosztów 

wyposażenia 

i doposażenia miejsc 

pracy 

527 026,82 12,37% 143 721,25 0,51% -383 305,57 

Badania lekarskie 

na rzecz usług 

pośrednictwa pracy  

i poradnictwa 

zawodowego 

205,00 0,00% 25,00 0,00% -180,00 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia dla osób 

bezrobotnych powyżej 

50 roku życia 

49 037,59 1,15% 5 325,00 0,02% -43 712,59 

Bon stażowy 19 948,76 0,47% 4 222,22 0,01% -15 726,54 

Bon szkoleniowy 109 497,19 2,57% 11 808,19 0,04% -97 689,00 

Bon zasiedleniowy 36 000,00 0,84% 12 000,00 0,04% -24 000,00 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
395 765,00 9,29% 413 016,37 1,46% 17 251,37 

Koszty dojazdu na staż 0,00 0,00% 20 527,36 0,07% 20 527,36 

COVID-19 (Art.15zzb) 0,00 0,00% 7 394 656,10 26,18% 7 394 656,10 

COVID-19 (Art.15zzc) 0,00 0,00% 2 763 800,00 9,78% 2 763 800,00 

COVID-19 (Art.15zzd) 0,00 0,00% 15 465 446,60 54,75% 15 465 446,60 

COVID-19 (Art.15zzda) 0,00 0,00% 179 919,90 0,64% 179 919,90 
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Wyszczególnienie 2019 % 2020 % Różnica 

COVID-19 (Art.15zze) 0,00 0,00% 43 811,96 0,16% 43 811,96 

COVID-19 (Art.15zze2) 0,00 0,00% 8 048,73 0,03% 8 048,73 

Razem 4 261 800,75 100,00% 28 247 514,29 100,00% 23 985 713,54 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Aktywizacja zawodowa w ramach programów rynku pracy 

Kanon form przeciwdziałania bezrobociu, przewidziany w Ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim zarówno działania służące 

samozatrudnieniu jak i zatrudnieniu u pracodawcy, który otrzymuje wsparcie w związku  

z tworzeniem nowego miejsca pracy. Wśród form znajdziemy takie, które wszczynane są na wniosek 

bezrobotnego jak i na wniosek pracodawcy. Niektóre formy nie wiążą się bezpośrednio  

z zatrudnieniem, tak jak staż czy prace społecznie użyteczne, a do zatrudnienia mają dopiero 

przygotowywać. Poniżej przeanalizujemy najbardziej popularne i najczęściej stosowane w 2020 r. 

przez Urząd Pracy w Brodnicy rozwiązania. 

Udział wybranych grup bezrobotnych w formach aktywizacji zawodowej – prace 

interwencyjne 

Opis 

osoby, które 

rozpoczęły w 2019 r., 

zakończyły/przerwały 

w 2020 r. 

osoby, które rozpoczęły 

i zakończyły/przerwały 

w 2020 r. 

osoby, które 

rozpoczęły 

w 2020 r. 

i kontynuują 

w 2021 r. 

Razem 

ogółem liczba osób 

bezrobotnych 
33 11 10 54 

kobiet 23 7 8 38 

ze wsi 20 4 1 25 

do 30 roku życia 19 9 4 32 

długotrwale 

bezrobotnych 
7 3 2 12 

powyżej 50 roku 

życia 
1 - 1 2 

bezrobotnych 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

- - - - 

posiadających co 

najmniej jedno 

dziecko do 6 r.ż. 

lub co najmniej 

jedno dziecko 

niepełnosprawne 

do 18 r. z. 

5 4 2 11 

niepełnosprawnych 1 - 1 2 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  
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Udział wybranych grup bezrobotnych w formach aktywizacji zawodowej – dofinansowanie 

do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 

Opis 

osoby, które 

rozpoczęły w 2019 

lub 2020 r., 

zakończyły/przerwały 

w 2020 r. 

osoby, które rozpoczęły 

i zakończyły/przerwały 

w 2020 r. 

osoby, które 

rozpoczęły 

w 2020 r. 

i kontynuują  

w 2021 r. 

Razem 

ogółem liczba osób 

bezrobotnych 
1 - - 1 

kobiet - - - - 

ze wsi - - - - 

do 30 roku życia - - - - 

długotrwale 

bezrobotnych 
1 - - 1 

powyżej 50 roku 

życia 
1 - - 1 

bezrobotnych 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

- - - - 

posiadających co 

najmniej jedno 

dziecko do 6 r.ż. 

lub co najmniej 

jedno dziecko 

niepełnosprawne 

do 18 r. z. 

- - - - 

niepełnosprawnych - - - - 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Udział wybranych grup bezrobotnych w formach aktywizacji zawodowej – 

prace społecznie użyteczne 

Opis 
osoby, które rozpoczęły i zakończyły/przerwały 

prace społecznie użyteczne w 2019 r. 

ogółem liczba osób bezrobotnych 54 

kobiet 19 

ze wsi 49 

do 30 roku życia 4 

długotrwale bezrobotnych 42 

powyżej 50 roku życia 28 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej 
54 

posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. 

lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 

do 18 r. z. 

3 

niepełnosprawnych 4 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych – 

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych 

Opis 

Liczba osób, 

które zostały 

skierowane  

w 2020r. 

w ramach umów 

zawartych  

w 2020r. 

Liczba osób, 

które zostały 

skierowane  

w 2020r. 

w ramach umów 

zawartych  

w 2019r. 

Liczba osób, 

które zostały 

skierowane  

w 2019 r. w 

ramach umów 

zawartych  

w 2018r. 

Liczba osób, 

które 

kontynuowały 

udział w formie 

w 2020r.  

w ramach umów 

zawartych 

w 2018, 2019, 

2020r. 

ogółem liczba  

osób bezrobotnych 
9 9 4 99 

kobiet 5 4 2 39 

ze wsi 7 8 4 62 

do 30 roku życia 7 4 2 45 

długotrwale 1 1 0 12 

powyżej 50 r. ż 0 0 0 4 

niepełnosprawnych 0 0 0 2 

Źródło: opracowania PUP w Brodnicy  

Wsparcie udzielone na wniosek pracodawcy – wybrane formy aktywizacji 

Forma 

aktywizacji 

Złożone 

wnioski 

Złożone 

wnioski na 

miejsca 

pracy/stażu: 

ogółem 

Złożone 

wnioski na 

miejsca 

pracy/stażu: 

z deklaracją 

zatrudnienia 

Zawarte 

umowy 

Zawarte 

umowy na 

miejsca 

pracy/stażu: 

ogółem 

Zawarte 

umowy na 

miejsca 

pracy/stażu: 

z deklaracją 

zatrudnienia 

Prace 

interwencyjne 
21 27 25 19*) 20*) 20 

Dofinansowanie 

do wynagrodzenia 

za zatrudnienie 

skierowanego 

bezrobotnego, 

który ukończył 

50 rok życia 

2 3 3 2**) 2**) 2 

Refundacja 

kosztów 

wyposażenia 

lub doposażenia 

stanowisk pracy 

9 10 10 8 8 8 

Prace społecznie 

użyteczne 
9 45 - 9 45 - 

Staż 269 355 301 154 163 153 

*) w tym niezrealizowanych 6 umów na ogółem 6 stanowisk pracy (rezygnacja pracodawców)  

**) w tym niezrealizowane 2 umowy na ogółem 2 stanowisk pracy (rezygnacja pracodawców) 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy  
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Wsparcie udzielone na wniosek osoby bezrobotnej z podziałem na formy aktywizacji 

Forma aktywizacji Złożone wnioski Zrealizowane 

Dotacja na podjęcie własnej  

działalności gospodarczej 
32 28 

Szkolenia zawodowe 

Indywidualne 
2 0 

Szkolenia zawodowe Grupowe 24 23 

Bon stażowy 0 0 

Bon szkoleniowy 5 3 (4)* 

Bon zasiedleniowy 4 2 

* 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie, w ramach których zrealizowano 4 szkolenia. 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy  

Efektywność aktywnych programów rynku pracy 

1. Efektywność zatrudnieniowa 

Efektywność zatrudnieniową wyraża stosunek liczby osób, które w 2020r. w trakcie uczestnictwa 

w programie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w określonym programie rynku 

pracy podjęły pracę do liczby osób, które w 2020r. zakończyły udział w danym programie. 
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Efektywność zatrudnieniowa 

Programy 

Form aktywizacji 

Liczba osób, które 

zakończyły 

program: ogółem 

Liczba osób, które 

zakończyły 

program: w tym 

kobiet 

Liczba osób , które uzyskały 

zatrudnienie/ 

prowadziły działalność po 

zakończeniu uczestnictwa  

w programie: ogółem 

Liczba osób , które uzyskały 

zatrudnienie/ 

prowadziły działalność po 

zakończeniu uczestnictwa  

w programie: w tym kobiet 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

w %: ogółem 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

w %: w tym 

kobiet 

Staż w tym bon stażowy 111 97 92 75 82,88 77,32 

Prace interwencyjne 39 27 35 23 89,74 85,19 

Prace społecznie użyteczne 42 15 4 1 9,52 6,67 

Refundacja dla pracodawcy 

kosztów wyposażenia  

i doposażenia miejsca pracy 

dla bezrobotnego 

45 17 42 16 93,33 94,12 

Dotacja na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej 
62 20 60 19 96,77 95 

Bon szkoleniowy 3 1 3 1 100 100 

Dofinansowanie 

do wynagrodzenia  

za zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia  

1 0 1 0 100 0 

Finansowanie 

egzaminu/licencji 
1 0 0 0 0 0 

Szkolenia zawodowe: ogółem  22 6 19 6 86,36 100 

Szkolenia zawodowe: 

indywidualne 
0 0 0 0 0 0 

Szkolenia zawodowe: 

grupowe 
22 6 19 6 86,36 100 

Razem 326 183 256 141 78,53 77,05 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 
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Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej miało dofinansowanie do wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (100,00%), choć jest  

to forma, o którą pracodawcy wnioskują raczej rzadko i bon szkoleniowy (100,00%), którego 

realizację w stosunku do większej liczby bezrobotnych przerwała pandemia. Wysoka efektywność 

cechuje dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (96,77%) a także refundacje 

dla pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego (93,33%). 

Średnia efektywność zatrudnieniowa podstawowych form wsparcia w 2020r. kształtowała się na 

poziomie 78,53%. W 2019r. wskaźnik ten był o 2,75 pkt. proc. wyższy i wynosił 81,28%. 

2. Efektywność kosztowa 

Efektywność kosztową czyli koszt ponownego zatrudnienia osoby uczestniczącej w formie 

aktywizacji obliczono w wyniku podzielenia kwoty wydatków poniesionych w 2020r. na daną formę 

aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w tej formie uzyskały zatrudnienie 

w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

koszt ponownego zatrudnienia oraz koszt uczestnictwa bezrobotnego 

w wybranych programach 

Lp. 
Programy 

Forma aktywizacji 

Koszt (w zł) 

uczestnictwa jednej 

osoby w programie 

Koszt (w zł) uzyskania 

zatrudnienia jednej 

osoby (efektywność 

kosztowa) 

1 Staż w tym bon stażowy 6 173,36 11 464,82 

2 Prace interwencyjne 1 818,27 2 805,33 

3 
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
5 325,00 5 325,00 

4 Prace społecznie użyteczne 916,55 12 373,36 

5 

Refundacja dla pracodawcy kosztów 

wyposażenia / doposażenia miejsca pracy 

dla bezrobotnego 

17 965,16 17 965,16 

6 
Dotacja na podjęcie działalności 

gospodarczej 
20 346,84 20 346,84 

7 Szkolenia, w tym bon szkoleniowy 1 196,43 1 468,34 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 

Najniższy koszt uczestnictwa jednej osoby w programach aktywności zawodowej dotyczył prac 

społecznie użytecznych oraz szkoleń, natomiast najwyższy koszt – dotacji na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej oraz refundacji dla pracodawców kosztów wyposażenia/doposażenia 

stanowiska pracy dla bezrobotnego. 

Prace społecznie użyteczne z założenia są programem aktywizującym osoby korzystające  

z pomocy społecznej (bierne zawodowo). Forma ta nie prowadzi do zatrudnienia ani zdobycia 
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nowych kwalifikacji zawodowych, zatem mimo niskiego kosztu uczestnictwa generuje relatywnie 

wysokie koszty uzyskania zatrudnienia. 

Najwyższy koszt uzyskania zatrudnienia (samozatrudnienia) przez bezrobotnego spośród 

wszystkich realizowanych aktywnych programów rynku pracy dotyczył dotacji na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej. Natomiast najniższy koszt ponownego zatrudnienia był po szkoleniach. 

5. Tarcza antykryzysowa 

W 2020r., ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd 

Pracy w Brodnicy częściowo ograniczył bezpośrednią obsługę klientów. Osobiste wizyty w Urzędzie 

możliwe były wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Znaczną część zadań wykonywaliśmy 

przy użyciu technologii informatycznej: wnioski składane elektronicznie, rejestracja elektroniczna 

itp. Obsługa bezrobotnych w dużej mierze przybrała formę kontaktu telefonicznego. 

Ogólnopolskie obostrzenia spowodowane epidemią (tzw. lockdown) dotknęły wiele dziedzin 

życia gospodarczego, a to z kolei pociągnęło za sobą poważne straty wielu przedsiębiorców. Zgodnie 

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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn.zm.) część wsparcia dla przedsiębiorców  

i organizacji pozarządowych udzielana była za pośrednictwem urzędów pracy. Na obsługę zadań 

w ramach tarczy antykryzysowej PUP wydatkował ogółem w 2020r. kwotę 25 855 683,29zł. Środki 

pochodziły zarówno z funduszy krajowych jak i europejskich. Ogółem w związku ze zwalczaniem 

gospodarczych skutków pandemii PUP obsłużył 4 362 wniosków przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych. 

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym 

w ramach tarczy antykryzysowej 

Lp. Forma wsparcia 
Liczba 

wniosków 

Liczba 

umów 

Kwota 

(w zł): 

POWER 

Kwota 

(w zł): RPO 

Kwota 

(w zł): FP 

1 

Dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń 

(15zzb) 

390 333 1 634 892,95 2 398 687,27 3 361 075,88 

2 

Dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia 

działalności 

gospodarczej (15zzc) 

583 534 317 720,00 1 199 120,00 1 246 960,00 

3 

Pożyczka dla 

mikroprzedsiębiorców 

(15zzd) 

3316 3099 0 0 15 465 446,60 
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Lp. Forma wsparcia 
Liczba 

wniosków 

Liczba 

umów 

Kwota 

(w zł): 

POWER 

Kwota 

(w zł): RPO 

Kwota 

(w zł): FP 

4 

Pożyczka dla 

organizacji 

pozarządowych 

(15zzda) 

64 57 0 0 179 919,90 

5 

Dofinansowanie części 

wynagrodzeń 

pracowników 

organizacji 

pozarządowych 

(15zze) 

8 5 5 085,9 27 687,82 11 038,24 

6 

Dofinansowanie części 

wynagrodzeń 

pracowników 

kościelnej osoby 

prawnej (15zze2) 

1 1 0 0 8 048,73 

Razem 4 362 4 029 1 957 698,85 3 625 495,09 20 272 489,35 

Gdzie: POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, RPO - Regionalny Program Operacyjny, FP – 

Fundusz Pracy. 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy  

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w dziedzinie zwalczania skutków gospodarczych 

pandemii COVID-19 została doceniona przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. 

6. Praca dla cudzoziemców 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy obsługuje również pracodawców, którzy chcieliby 

zatrudnić cudzoziemca. Dokumentami wydawanymi przez PUP, które umożliwiają aktualnie legalne 

zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są: oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. 

W 2020r. do ewidencji oświadczeń wpisano 969 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, które dotyczyły obywateli: Ukrainy – 793, Białorusi – 82, Mołdawii – 43, Federacji 

Rosyjskiej – 26, Gruzji – 24, Armenii - 1. 

Liczba oświadczeń wpisywanych do ewidencji systematycznie rośnie. W 2020 roku odnotowano 

znaczny (23%) wzrost w porównaniu do roku 2019. 

W 2020r. Urząd Pracy wydał również 43 zezwolenia na prace sezonową: 41 zezwoleń  

dla obywateli Ukrainy oraz 2 dla obywateli Gruzji. Liczba wydanych zezwoleń zmalała z 70 w 2019 

do 43 w 2020. Prawdopodobnie przyczyną rezygnacji z pozyskania części pracowników sezonowych 

z zagranicy była pandemia COVID-19. 
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Pozostałe zezwolenia na pracę wydaje wojewoda. Jednym z załączników do wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę jest informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce 

wykonywania pracy przez cudzoziemca. Informacja dotyczy braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. W 2020r. PUP, 

po dokonaniu analizy zgłoszonych przez pracodawców ofert pracy, a także po przeprowadzeniu 

rekrutacji wśród osób zarejestrowanych, sporządził i wydał 627 egzemplarzy informacji starosty. 

Liczba egzemplarzy informacji starosty jaką otrzymali pracodawcy w 2020r. była mniejsza o 158 

w stosunku do roku 2019. 

7. Wydarzenia realizowane przez PUP w Brodnicy 

Spotkanie informacyjne dotyczące form wsparcia 

17 stycznia 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zorganizował spotkanie informacyjne 

dotyczące form wsparcia oferowanych w 2020 roku przez Urząd. Udział w spotkaniu wzięli 

pracodawcy z powiatu brodnickiego. Podczas spotkania zostały omówione zasady korzystania  

z usług i instrumentów rynku pracy. 

Spotkanie informacyjne OWES 

17 lutego 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia 

Ekonomii Społecznej TŁOK z Torunia zorganizował spotkanie informacyjne. Zaprezentowane 

zostały działające przedsiębiorstwa społeczne z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 

zwłaszcza z powiatu brodnickiego oraz te, które powstaną w najbliższym czasie i poszukują 

pracowników. Omówiono zasady tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, możliwości uzyskania 

dotacji na ich tworzenie, a także warunki podejmowania pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

i możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenie pracowników. Na spotkanie przybyła liczna 

grupa osób zainteresowanych tematem ekonomii społecznej, jednak dalsze działania służące 

popularyzacji tego zagadnienia przerwał wybuch epidemii COVID-19. 

Europejskie Dni Pracodawców 

W dniach od 9 listopada do 13 listopada 2020r. Urząd Pracy w Brodnicy, brał udział  

w Europejskich Dniach Pracodawców. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła zorganizowanie 

spotkania z pracodawcami, czy zaproszenie ekspertów do dyskusji o rynku pracy. EDP były 

realizowane w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny. Tematem przewodnim konsultacji  

z pracodawcami była rekrutacja pracowników w czasie pandemii. Doradcy klienta kontaktowali się 

z wybranymi losowo pracodawcami w celu przeprowadzenia ankiety, która dotyczyła 
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m.in. współpracy z PUP podczas epidemii, zasad bezpiecznej i zarazem skutecznej rekrutacji  

oraz wpływu pandemii na sytuację kadrową w firmie. Pracodawcy udzielili wielu cennych 

odpowiedzi, które pomogły doradcom klienta określić jakiego wsparcia oczekują od Urzędu 

przedsiębiorcy i w jakiej formie powinno ono być świadczone. Pracownicy PUP dowiedzieli się,  

czy pracodawcy w czasie epidemii zwalniają pracowników, czy są zainteresowani zatrudnianiem 

nowych osób i czy wielu jest potencjalnych kandydatów do pracy. 
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ROZDZIAŁ X. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRODNICY 

1. Ogólna charakterystyka 

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu brodnickiego liczy 361,44 km. 

Drogi powiatowe stanowią podstawowe uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące 

połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

Drogi powiatowe stanowią własność Powiatu Brodnickiego. Zarządcą dróg powiatowych 

jest Zarząd Powiatu w Brodnicy. Obowiązki zarządu drogi zostały powierzone Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Brodnicy. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych wykonuje 

Starosta Brodnicki. Numerację dróg powiatowych prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Drogi powiatowe oznaczone są czterocyfrowym numerem drogi 

uzupełnionym o literowy wyróżnik województwa, tj. dużą literę C. Kolorem wyróżniającym drogi 

powiatowe jest kolor fioletowy. 
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Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach (w km) 

Lp. Gmina 

drogi 

zamiejskie 

Ogółem 

drogi 

zamiejskie 

naw. twarda 

drogi 

zamiejskie 

naw. gruntowa 

ulepszona 

drogi 

zamiejskie 

naw. gruntowa 

nieulepszona 

drogi miejskie 

Ogółem 

drogi miejskie 

naw. twarda 

drogi miejskie 

naw. gruntowa 

ulepszona 

drogi miejskie 

naw. gruntowa 

nieulepszona 

1 Miasto Brodnica  0 0 0 0 6,734 6,734 0 0 

2 Brodnica  32,626 32,463 0 0,163 0 0 0 0 

3 Bartniczka 25,140 23,437 0 1,703 0 0 0 0 

4 Bobrowo 62,915 62,915 0 0 0 0 0 0 

5 Brzozie 33,677 32,081 0 1,596 0 0 0 0 

6 Miasto i Gmina Górzno 27,941 27,941 0 0 3,141 3,141 0 0 

7 
Miasto i Gmina  

Jabłonowo Pomorskie 
50,047 48,675 0 1,372 4,217 4,217 0 0 

8 Osiek 26,564 25,166 0 1,398 0 0 0 0 

9 Świedziebnia  45,254 45,254 0 0 0 0 0 0 

10 Zbiczno 43,184 43,184 0 0 0 0 0 0 

Suma: 347,348 341,116 0 6,232 14,092 14,092 0 0 

Razem: 361,440 km 
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Stan techniczny dróg powiatowych. 

W 2020 roku dokonano rocznego przeglądu dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Brodnickiego. Ocenę stanu technicznego nawierzchni drogowej wykonano stosując 

wizualną ocenę stanu nawierzchni metodą BIKB. Zastosowana metoda bazuje na następujących 

przesłankach: 

• prostota i przejrzystość metodyki, 

• wykonanie przeglądu bez użycia przyrządów automatycznych, 

• łatwość interpretacji wyników, w tym rozdzielenie uszkodzeń na kategorie (grupy), 

• powiązanie notowanych uszkodzeń z technologiami remontu. 

Podstawowym kryterium tej metody jest bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownika drogi, 

któremu przyporządkowany został podział uszkodzeń w katalogu uszkodzeń nawierzchni oraz system 

oceny punktowej. 

Metodę stosuje się do oceny stanu nawierzchni: 

• bitumicznych, 

• betonowych, 

• z betonowych elementów drobnowymiarowych (trylinka, kostka), 

• z kostki kamiennej. 

Przegląd dróg wykonano dla ustalonych odcinków identyfikacyjnych. Jako odcinki 

identyfikacyjne przyjęto odcinki referencyjne. Jeżeli podczas przeglądu okazuje się,  

że na wytypowanym wcześniej odcinku identyfikacyjnym stan nawierzchni zacznie się zmieniać, 

dzieli się ten odcinek na części posiadające w miarę jednorodny stan nawierzchni. 

Szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych dróg powiatowych znajduje się  

w protokołach z przeglądu danej drogi. W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki uśrednione 

dla poszczególnych dróg i nie pokazują one zmiennego stanu technicznego poszczególnych dróg 

powiatowych. 

W zależności od natężenia szkody i intensywności jej występowania przyznaje się określoną 

liczbę punktów ujemnych. Ocena ogólna dla odcinka identyfikacyjnego zależy od sumy przyznanych 

punktów ujemnych. Nawierzchnia bez uszkodzeń ma 0 pkt. 
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W zależności od łącznej liczby punktów ujemnych przyznanych za wszystkie występujące  

na danym odcinku uszkodzenia, każdemu ocenianemu odcinkowi należy przypisać ocenę z 

5-cio stopniowej skali ocen: 

• Stan bardzo dobry – nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów – 

kolor niebieski, 

• Stan dobry – nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów – kolor zielony, 

• Stan ostrzegawczy – konieczność zaplanowania remontów – kolor żółty, 

• Stan zły – konieczność wykonania remontu – kolor czerwony, 

• Stan bardzo zły – konieczność wykonania remontu – kolor czarny. 
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Zestawienie wyników oceny stanu nawierzchni na terenie powiatu brodnickiego – stan na maj 2020r. 
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Generalne pomiary ruchu dróg powiatowych powiatu brodnickiego w 2020r. 

Generalne Pomiary Ruchu na drogach w Polsce odbywają się co 5 lat, a ich celem jest ustalenie, 

jaki jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju, z podziałem na poszczególnych zarządców.  

Zebrane informacje są pomocne w analizach danych dotyczących dróg, których nawierzchnie są 

najbardziej narażone na uszkodzenia, stanu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa 

na poszczególnych trasach. W 2020 roku został wykonany pomiar ruchu na całej sieci dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Brodnickiego. 

2. Zrealizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych 

I. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA DRÓG w 2020 r. – zadania wykonane i w trakcie 

realizacji. 

1. Strzygi - Sumin bez powierzchniowego utrwalenia. 

• Długość (km): 6,725, 

• Wartość zadania: 16 784 475,57 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 16 011 537,05 zł, 

− Nadzór inw: 191 910,63 zł, 

− Dokumentacja: 274 983,83 zł, 

− Promocja projektu (tablice): 16 598,61 zł, 

− Odszkodowania za grunt 2020r: 289 445,45 zł, 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 6 952 331,11 zł, 

− RPO: 3 074 608,82 zł, 

− FDS: 3 361 639,00 zł, 

− Miasto i Gm. Jabłonowo: 2 379 807,64 zł, 

− Gm. Brodnica: 518 547,00 zł, 

− Gm. Bartniczka: 340 000,00 zł, 

− Gm. Świedziebnia: 157 542,00 zł. 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady 

na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II 

(0,930 km + 0,749 km). 

W roku 2020 realizowano pozostałą część etapu I oraz etap II. 

• Gmina: 

− Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, 

• Stan: zrealizowane, 
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• Długość (km): 1,329, 

• Wartość zadania: 10 279 705,49 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 9 777 975,32 zł, 

− Nadzór inw. (4 branże): 93 626,35 zł, 

− Dokumentacja (z 2016 r.) Etap II wraz ze Studium Wyk: 106 483,83 zł, 

− Promocja projektu: 12 174,54 zł, 

− Odszkodowania za grunt 2020r: 289 445,45 zł, 

• Źródła finansowania w 2020 r.: 

− Powiat: 4 825 289,03 zł, 

− RPO: 3 074 608,82 zł, 

− Miasto i Gm. Jabłonowo: 2 379 807,64 zł. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Gortatowo – Rokitnica. 

• Gmina: 

− Gmina Brodnica odc. od km 0 + 000 do km 2 + 750, 

− Gmina Świedziebnia odc. od km 2 + 750 do km 3 + 984, 

• Stan: zrealizowane, 

• Długość (km): 3,984, 

• Wartość zadania: 4 755 708,48 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 4 600 900,87 zł, 

− Nadzór inw.: 73 614,27 zł, 

− Promocja projektu (tablice): 2 193,34 zł, 

− Dokumentacja z 2018r: 79 000,00 zł 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 1 256 494,48 zł, 

− FDS: 2 990 585,00 zł, 

− Gm. Brodnica: 351 087,00 zł, 

− Gm. Świedziebnia: 157 542,00 zł. 

4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku 

Cielęta – Jastrzębie. 

W roku 2020 zgodnie z terminami umownymi dokonano odbioru częściowego zadania  

oraz rozliczono roboty budowlane. Zasadnicze prace wykonano na odcinku Od 0 + 088 

do 1 + 500. W dniu 16.12.2020 r odebrano roboty na kwotę 1.319.965,75 zł. 

• Gmina 

− Gmina Brodnica odc. od km 0 + 088 do km 1 + 000, 
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− Gmina Bartniczka odc. od km 1 + 000 do km 1 + 500, 

• Stan: w trakcie realizacji, 

• Długość (km): 1,412, 

• Wartość zadania: 1 432 741,91 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 1 319 965,75 zł, 

− Nadzór inw.: 21 045,43 zł, 

− Promocja projektu (tablice): 2 230,73 zł, 

− Dokumentacja z 2018r: 89 500,00 zł, 

• Źródła finansowania w 2020 r.: 

− Powiat: 554 227,91 zł, 

− FDS: 371 054,00 zł, 

− Gm. Brodnica: 167 460,00 zł, 

− Gm. Bartniczka: 340 000,00 zł. 

II. POWIERZCHN. UTRWALENIE EMULSJĄ I GRYSAMI (z inwestycji). 

1. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej 

Nr 1838C na odcinku Strzygi – Sumin. 

Od km 0 + 000 do km 2 +933. 

Zadanie nieodebrane – trwa proces sądowy, zakończenie zadania nastąpi w 2021 r. 

• Gmina Osiek, 

• Długość (km): 2,933, 

• Wartość zadania: 292 000,00 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 288 666,24 zł, 

− Nadzór inw.: 3 333,76 zł, 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 292 000,00 zł. 

III. NAKŁADKI w 2020 r. 

1. Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych. 

(z inwestycji). 

• Obszar: 8 136,00 m2 (odpowiednik 1,564 km), 

• Stan: zrealizowane, 

• Wartość zadania: 260.000,00 zł, w tym: 

− Rob. budowlane (w tym roboty dodatkowe): 256 375,42 zł, 

− Nadzór inw.: 3 624,58 zł, 
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• Źródła finansowania: 

− Powiat: 260 000,00 zł. 

IV. PRZEBUDOWY, REMONTY CHODNIKÓW w 2020 r. 

1. Odbudowa zatoki autobusowej i chodnika zniszczonego w wyniku zdarzenia 

drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1827C w msc. Podgórz. 

• Gmina Miasta Brodnicy, 

• Obszar: 114 m2, 

• Stan: zrealizowane, 

• Wartość zadania: 10 799,89 zł, w tym: 

− Rob. budowlane (w tym roboty dodatkowe): 10 799,89 zł, 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 10 799,89 zł. 

V. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W 2020 R. (BRD) 

1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1805C na ulicy Niskie Brodno w Brodnicy. 

Montaż dwóch kompletnych zestawów oświetlenia hybrydowego (typ 50/660/4) zasilanych 

panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. 

• Gmina Miasta Brodnicy, 

• Stan: zrealizowane, 

• Wartość zadania: 30 479,40 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 30 479,40 zł, 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 30 479,40 zł. 

2. Wykonanie linii akustycznych przed przejściami dla pieszych na drogach 

powiatowych. 

• Nowe oznakowanie z mas chemoutwardzalnych koloru czerwonego na drogach 

powiatowych: 

− Nr 1805C w miejscowości Zbiczno, 

− Nr 1805C w miejscowości Brodnica, ul. Wiejska, 

− Nr 1825C w miejscowości Pokrzydowo, 

− Nr 1827C w miejscowości Świedziebnia, 

− Nr 1834C w miejscowości Jastrzębie, 
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• Gmina: 

− Gmina Miasta Brodnicy, 

− Gmina Zbiczno, 

− Gmina Świedziebnia, 

− Gmina Bartniczka, 

• Stan: zrealizowane, 

• Wartość zadania: 15 040,40 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 15 040,40 zł, 

• Źródła finansowania: 

− Powiat: 15 040,40 zł. 

VI. REMONTY DRÓG w 2020 r. 

1. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni drogowych przy użyciu emulsji 

asfaltowej i grysów na drogach powiatowych. 

• Obszar: 11000,00 m2, 

• Wartość zadania: 223 245,00 zł, w tym: 

− Rob. budowlane: 223 245,00 zł. 

Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020r. 

Zestawienie przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(BRD) z podziałem na gminy w roku 2020 

Gmina Rodzaj zadania Rok 2020 

Miasto Brodnica 

Budowa linii akustycznych 

przed przejściami dla pieszych 
31,000 m2 – 3 008,08 zł 

Budowa oświetlenia 

hybrydowego 

przy przejściach dla pieszych 

2,00 szt. – 30 479,40 zł 

Gmina Bartniczka 

Budowa linii akustycznych 

przed przejściami dla pieszych 
31,000 m2 – 3 008,08 zł 

Budowa oświetlenia 

hybrydowego 

przy przejściach dla pieszych 

- 

Gmina Świedziebnia 

Budowa linii akustycznych 

przed przejściami dla pieszych 
31,000 m2 – 3 008,08 zł 

Budowa oświetlenia 

hybrydowego 

przy przejściach dla pieszych 

- 

Gmina Zbiczno 
Budowa linii akustycznych 

przed przejściami dla pieszych 
62,000 m2 – 6 016,16 zł 
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Gmina Rodzaj zadania Rok 2020 

Budowa oświetlenia 

hybrydowego 

przy przejściach dla pieszych 

- 

RAZEM wszystkie Gminy 

Budowa linii akustycznych 

przed przejściami dla pieszych 
155,000 m2 – 15 040,400 zł 

Budowa oświetlenia 

hybrydowego 

przy przejściach dla pieszych 

2,000 szt. – 30 794,00 zł 

3. Pozyskiwanie środków unijnych oraz realizacja projektów ze środków 

zewnętrznych 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

• Projekt: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – 

Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II 

(0,930 km + 0,749 km)” 

− Okres realizacji: w roku 2020 realizowano pozostałą część etapu I oraz etap II, 

− Wartość projektu: 10 279 705,49 zł 

− Wartość dofinansowania: 3 074 608,82 zł, 

− Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 2, 

87-300 Brodnica. 

2. Fundusz Dróg Samorządowych: 

• Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku 

Gortatowo - Rokitnica” 

− Okres realizacji: 2020 r., 

− Wartość projektu: 4 755 708,48 zł, 

− Wartość dofinansowania: 2 990 585,00 zł, 

− Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. 

• Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno 

na odcinku Cielęta - Jastrzębie” 

− Okres realizacji: w roku 2020 dokonano odbioru częściowego zadania. 

Zasadnicze prace wykonano na odcinku od km 0+088 do km 1+500, 

− Wartość projektu: 1 432 741 zł, 

− Wartość dofinansowania: 371 054,00 zł, 

− Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 2, 

87-300 Brodnica. 
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3. Porozumienia dofinansowania z JST: 

• Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – 

Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II (0,930 

km + 0,749 km)” 

− dofinansowanie Miasta i Gminy Jabłonowo – 2 379 807,64 zł. 

• Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Gortatowo - Rokitnica” 

− Dofinansowanie Gminy Brodnica – 351 087,00 zł, 

− Dofinansowanie Gminy Świedziebnia – 157 542,00 zł. 

• Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na 

odcinku Cielęta - Jastrzębie” 

− Dofinansowanie Gminy Brodnica – 167 460,00 zł, 

− Dofinansowanie Gminy Bartniczka – 340 000,00 zł. 

Realizacja uchwał Rady Powiatu w Brodnicy w 2020 r. 

Uchwała Nr XVI/94/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

w Brodnicy. 

Uchwała Nr XVI/92/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwała Nr XVI / 97 /2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 07.01.2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035 

Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2020-2035. 

Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2020-2035. 

Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2020-2035. 
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ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI 

ZADAŃ Z ZAKRESU PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

1. Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 

W Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy w 2020 roku wszczęto łącznie 978 postępowań 

przygotowawczych, a w roku 2019 wszczęto 1001 postępowań, co stanowi wskaźnik dynamiki  

na poziomie – 97,70 %. W ramach prowadzonych spraw stwierdzono 1134 przestępstwa. W roku 

2019 stwierdzono 1172 przestępstw, co stanowi wskaźnik dynamiki na poziomie 96,76 %. Efekty 

osiągnięte w 2020 roku w zakresie wykrywalności ogólnej wyniosły 85,50 % do 84,33 % w roku 

2019. 

W zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym ogółem stwierdzono 695 przestępstw 

przy 618 w roku 2019. Wskaźnik dynamiki wyniósł 112,46 %, a wskaźnik wykrywalności 81,75 % 

do 79,03 % w 2019 roku. W zakresie przestępczości o charakterze gospodarczym stwierdzono 

łącznie 220 przestępstw, przy 338 w roku 2019. Wskaźnik dynamiki wyniósł 65,09 %. Wykrywalność 

wyniosła 84,30 % do 84,62 %. 
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Wskaźniki dotyczące ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych 

Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

M. Brodnica  576 750 908 82,13 84,1 91,66 

Gm. Brodnica  50 71 79 86 81,94 78,75 

M. i Gm. Górzno 24 20 26 74 80 69,23 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 74 87 104 85,14 88,9 90,38 

Gm. Bartniczka  32 35 29 87,5 94,29 75,86 

Gm. Bobrowo 39 50 51 79,49 81,13 76,47 

Gm. Brzozie 24 34 57 80 88,24 87,72 

Gm. Osiek 19 44 43 89,47 88,64 83,72 

Gm. Świedziebnia  31 34 48 83,87 76,47 93,88 

Gm. Zbiczno 42 49 71 78,57 73,47 81,69 

Ogółem Powiat 898 1172 1134 82,19 84,33 85,49 

Tabela przedstawia wskaźniki dotyczące ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych. Jak ilustruje tabela liczba ujawnionych przestępstw nieznacznie zmalała. 

Wzrósł wskaźnik wykrywalności na terenie miasta Brodnicy, gdzie odnotowano największą ilość przestępstw. Znaczny wzrost wykrywalności odnotowano na 

terenie gmin Świedziebnia i Zbiczno. 

Wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze kryminalnym 

Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

M. Brodnica  296 393 389 73,49 80,54 85,09 

Gm. Brodnica  29 33 46 82,76 66,67 67,39 

M. i Gm. Górzno 11 9 17 54,55 66 52,94 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 44 54 74 81,81 86,66 89,19 

Gm. Bartniczka  18 19 15 77,78 94,74 73,33 

Gm. Bobrowo 21 29 29 66,67 74,19 68,97 

Gm. Brzozie 11 18 11 54,55 88,89 63,64 

Gm. Osiek 12 19 26 83,33 84,21 84,62 

Gm. Świedziebnia  18 16 32 72,22 50 100 

Gm. Zbiczno 35 28 46 74,29 64,29 73,91 

Ogółem Powiat 493 618 695 73,59 79,03 81,75 
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Tabela przedstawia wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze kryminalnym. Jak ilustruje tabela, w 2020 roku odnotowano wzrost  ujawnionych 

przestępstw kryminalnych w gminach: Brodnica, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno. Mniej tego typu przestępstw zaistniało na terenie 

miasta Brodnica. Należy zauważyć, że pomimo tego ponownie podniesiono wskaźnik wykrywalności. 

Wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze kryminalnym w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw  

Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

M. Brodnica  133 182 184 55,22 66,84 78,8 

Gm. Brodnica  10 15 21 50 40 47,62 

M. i Gm. Górzno 6 4 8 66,67 50 25 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 26 28 28 76,93 82,14 75 

Gm. Bartniczka  6 7 7 66,67 85,71 71,43 

Gm. Bobrowo 9 11 10 33,33 53,85 40 

Gm. Brzozie 5 6 4 0 66,67 0 

Gm. Osiek 5 7 10 60 71,43 60 

Gm. Świedziebnia  8 9 9 37,5 22,22 100 

Gm. Zbiczno 29 12 36 72,41 30,77 72,22 

Ogółem Powiat 231 281 329 55,96 62,19 71,33 

Tabela przedstawia wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze kryminalnym w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw. Biorąc 

pod uwagę siedem najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw najbardziej zagrożonym terenem jest miasto Brodnica. Sytuacja taka ma miejsce 

od wielu lat. W tej kategorii znacznie wzrósł wskaźnik wykrywalności. 

Wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze gospodarczym 

Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

M. Brodnica  202 261 131 89,35 84,15 95,97 

Gm. Brodnica  7 26 10 71,43 92,31 81,82 

M. i Gm. Górzno 8 4 0 87,5 75 0 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 8 10 14 75 80 85,71 

Gm. Bartniczka  2 2 5 100 50 40 

Gm. Bobrowo 3 1 5 66,67 0 60 

Gm. Brzozie 10 5 41 80 80 92,68 
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Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

Gm. Osiek 1 15 3 100 86,67 33,33 

Gm. Świedziebnia  2 3 4 100 100 50 

Gm. Zbiczno 2 11 7 100 72,73 85,71 

Ogółem Powiat 247 338 220 86,75 84,62 84,3 

Liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych w roku 2020 znacznie spadła w stosunku do roku 2019. Jednocześnie utrzymano wysoki wskaźnik 

wykrywalności. W skład tych przestępstw wchodzą także przestępstwa wykryte o charakterze korupcyjnym oraz przestępstwa popełnione na szkodę 

Unii Europejskiej. 

Wskaźniki dotyczące liczby przestępstw „narkotykowych” 

Jednostki Policji 
Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2018 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2019 

Przestępstwa 

stwierdzone – rok 2020 

Wykrywalność % – 

rok 2018 

Wykrywalność % – 

rok 2019 

Wykrywalność % – 

rok 2020 

M. Brodnica  37 58 81 100 100 98,77 

Gm. Brodnica  2 5 10 100 100 100 

M. i Gm. Górzno 0 1 2 0 0 100 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 5 6 9 100 83,33 100 

Gm. Bartniczka  6 7 3 83,33 100 100 

Gm. Bobrowo 5 4 10 100 100 90 

Gm. Brzozie 3 5 2 100 100 100 

Gm. Osiek 0 2 6 0 100 100 

Gm. Świedziebnia  0 2 5 0 100 100 

Gm. Zbiczno 3 2 5 66,67 100 100 

Ogółem Powiat 61 92 142 96,61 98,91 98,59 

W omawianej kategorii przestępstw „narkotykowych” w roku 2020 ujawniono znacznie większą ilość przestępstw z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

Świadczy to o wzroście aktywności policjantów w omawianym obszarze. W wyniku działań policjantów zabezpieczono blisko 8 kg netto marihuany, amfetaminy 

i tabletek extazy, co daje blisko 8 tysiące porcji usuniętych z rynku. 
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Służba Wydziału Kryminalnego to także realne wartości wyrażone w kwotach: 

• mienia odzyskanego, 

• mienia zabezpieczonego na poczet pokrycia strat bądź roszczeń pokrzywdzonych Policjanci 

Wydziału Kryminalnego KPP w Brodnicy w roku 2020 odzyskali mienie na kwotę ponad  

276 tys. zł, natomiast dokonano zabezpieczenia mienia na kwotę ponad 515 tys. zł. 

Wskaźniki dotyczące liczby wykroczeń drogowych i porządkowych. 

W 2020 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy ujawnili łącznie:  

16219 wykroczeń drogowych oraz 4555 wykroczeń porządkowych (uciążliwych społecznie). 

Ponadto zarejestrowano 1728 spraw o wykroczenia. Liczby te świadczą o wysokiej aktywności 

funkcjonariuszy w omawianych obszarach. Niezwykle wysoki wzrost, bo o prawie 1,5 tys. 

wykroczeń odnotowano w przypadku wykroczeń porządkowych. 

Wykroczenia 

Służba: 

Patrolowo-

Interwencyjna 

Służba: 

Dzielnicowi 

Służba: Ruch 

Drogowy 

Ogółem – 

rok 2020 

Ogółem – 

rok 2019 

Wykroczenia 

porządkowe (zakłócenia 

porządku, kradzieże, 

spożywanie alkoholu 

wbrew zakazowi, słowa 

wulgarne, inne) 

2422 2133 43 4 598 2 978 

Wykroczenia drogowe 

(prędkość, kolizje, 

nieprawidłowe 

wyprzedzanie, inne) 

690 1092 14 437 16 219 21 165 

Elektroniczny Rejestr 

Spraw o Wykroczenia 
1728 22 545 24 143 

Wskaźniki dotyczące liczby wypadków drogowych 

Jednostki Policji 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

M. Brodnica 13 14 14 0 

Gm. Brodnica 9 6 9 3 

M. i Gm. Górzno 2 1 3 2 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 5 0 5 5 

Gm. Bartniczka 2 2 4 2 

Gm. Bobrowo 1 7 6 -1 

Gm. Brzozie 4 3 3 0 

Gm. Osiek 2 1 2 1 

Gm. Świedziebnia 1 2 2 0 

Gm. Zbiczno 0 2 4 2 

Ogółem Powiat 39 38 52 14 
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Liczba wypadków drogowych na terenie całego powiatu wyraźnie wzrosła. Wysoka liczba 

wypadków drogowych, utrzymuje się na terenie gminy Brodnica, głównie w związku  

z przebiegiem drogi K 15. 

Wskaźniki dotyczące ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 

Jednostki Policji 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

M. Brodnica 3 2 1 -1 

Gm. Brodnica 4 1 0 1 

M. i Gm. Górzno 0 0 2 2 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 1 0 0 0 

Gm. Bartniczka 1 0 1 1 

Gm. Bobrowo 0 3 0 3 

Gm. Brzozie 0 0 0 0 

Gm. Osiek 0 1 1 0 

Gm. Świedziebnia 0 2 0 2 

Gm. Zbiczno 0 0 2 -2 

Ogółem Powiat 9 9 7 -2 

Liczba ofiar śmiertelnych na terenie całego powiatu wyniosła 7 i w porównaniu do ubiegłego 

roku jest to mniej o 2. Pomimo zdecydowanych działań ze strony Policji liczba ofiar śmiertelnych 

utrzymuje się na zbliżonym negatywnym poziomie. Pozytywnym jest trend, że pomimo wzrostu 

ogólnej liczby wypadków spadła liczba ofiar śmiertelnych. 

Wskaźniki dotyczące osób rannych w wypadkach drogowych 

Jednostki Policji 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

M. Brodnica 10 14 15 1 

Gm. Brodnica 9 7 10 3 

M. i Gm. Górzno 1 1 3 2 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 4 0 7 7 

Gm. Bartniczka 1 2 3 1 

Gm. Bobrowo 1 4 8 4 

Gm. Brzozie 5 5 4 -1 

Gm. Osiek 2 0 3 3 

Gm. Świedziebnia 1 0 2 2 

Gm. Zbiczno 0 3 4 1 

Ogółem Powiat 34 36 59 23 

W 2020 roku odnotowano znacznie większą liczbę osób rannych jak w roku poprzednim. Wynika 

to ze wzrostu ogólnej liczby wypadków na terenie powiatu. Warto podkreślić, że wśród osób rannych, 

46 osób odniosło obrażenia lekkie, a 13 osób – ciężkie. 

Wskaźniki dotyczące liczby kolizji drogowych 

Jednostki Policji 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

M. Brodnica 496 506 404 -102 

Gm. Brodnica 136 118 132 14 

M. i Gm. Górzno 20 24 11 -13 
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Jednostki Policji 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 78 93 53 -40 

Gm. Bartniczka 45 35 36 1 

Gm. Bobrowo 80 59 61 2 

Gm. Brzozie 35 43 35 -8 

Gm. Osiek 48 40 40 0 

Gm. Świedziebnia 34 23 20 -3 

Gm. Zbiczno 24 26 32 6 

Ogółem Powiat 996 967 824 -143 

Z zestawienia wynika, że liczba kolizji drogowych znacznie zmalała. Połowę zdarzeń 

odnotowano w mieście Brodnicy, gdzie również odnotowano największy spadek kolizji – o 102. 

Liczba kolizji spadła znacznie również na terenie Jabłonowa Pomorskiego. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, filary uspołeczniania działań Policji 

W 2020 roku Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowała 509 zagrożeń, w tym 

14 potwierdzonych i 337 niepotwierdzonych. Z zagrożeń potwierdzonych wyeliminowano 

aż 197 zagrożeń. Głównie wskazane zagrożenia dotyczyły: 

• przekroczenia dozwolonej prędkości – 200, 

• nieprawidłowe parkowanie – 92, 

• nielegalne rajdy samochodowe – 47, 

• niewłaściwa infrastruktura drogowa – 58. 

Spotkały się one z natychmiastową reakcją policjantów ruchu drogowego. Niekiedy 

bezpieczeństwo trzeba egzekwować w taki sposób, bo jest ono najważniejsze. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest obecnie jednym z trzech filarów uspołeczniania 

działań Policji. W ramach działania Mapy Zagrożeń policjanci czerpią sygnały od społeczeństwa 

aby spełniać ich oczekiwania. Drugim filarem jest nowa filozofia pełnienia służby 

przez dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu. Stworzono narzędzia 

ułatwiające kontakt społeczności lokalnych z dzielnicowym, takie jak aplikacja Moja Komenda. 

Ponadto w internecie dostępny jest numer telefonu komórkowego oraz adres skrzynki email każdego 

dzielnicowego. Ostatnim trzecim filarem uspołeczniania działań Policji, jest odtwarzanie 

zlikwidowanych Posterunków Policji, tam gdzie jest taka potrzeba, przy współdziałaniu organów 

samorządowych. 

Wskaźniki dotyczące liczby zatrzymanych praw jazdy i badań kierujących 

na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 

Powód zatrzymania 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

Nietrzeźwość 

(art. 178 a K.K.) 
105 134 119 -15 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

168 

Powód zatrzymania 2018 2019 2020 Wzrost/spadek 

Nietrzeźwość (art.87 K.W. ) 133 140 115 -25 

Zatrzymane prawo jazdy, 

Kolizje ( art. 86 K.W.) 
25 25 32 7 

Zatrzymane prawo jazdy 

Prędkość „50+” 
16 34 35 1 

Ilość badań kierujących 35 tys. 797 34 tys. 181 17 tys.940 - 16 tys.241 

W 2020 roku na zawartość alkoholu w organizmie przebadano prawie 18 tys. Kierujących 

i w tym zakresie odnotowano znaczący spadek do roku ubiegłego – wynoszący ponad 16 tysięcy 

badań. Podyktowane było to w głównej mierze pandemią koronawirusa i związanymi z nią 

obostrzeniami, między innymi wstrzymaniem badań przesiewowych. Pomimo tego policjanci 

wyeliminowali z dróg powiatu brodnickiego aż 239 nietrzeźwych kierujących. Za spowodowanie 

kolizji drogowych zatrzymano 32 praw jazdy. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym 

o 50 km/h prawo jazdy utraciło 35 kierowców, co świadczy o tym, że kierowcy nadal jeżdżą zbyt 

szybko. 

Zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie 

Powód zatrzymania 2019 2020 Wzrost/spadek 

Interwencje domowe 1141 1294 153 

Niebieskie karty 261 262 1 

Zatrzymani sprawcy  

z art. 15 a Ustawy 

o Policji 

59 104 45 

Zatrzymani sprawcy 

o czyn z art. 207 K.K. 
17 13 -4 

Zatrzymani sprawcy 

art. 40 Ustawy 

(wytrzeźwienie) 

90 57 -33 

Wnioski o zastosowanie 

leczenia odwykowego 
179 118 -61 

W roku 2020 w powiecie brodnickim przeprowadzono 1294 interwencji domowych, 

w wyniku których procedurę Niebieskiej Karty wdrożono 262 razy. Wskaźniki zwalczania  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu uległy wzrostowi. Ponadto zdecydowanie 

częściej stosowano środki izolacji wobec sprawców przemocy w rodzinie. Zdecydowanie częściej 

zatrzymywano sprawców przemocy w rodzinie na podstawie uprawnienia z art. 15 a ustawy o policji, 

jako przepisu szczególnego dla tego rodzaju zatrzymania – 104 osoby. Z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zatrzymano 57 sprawców awantur domowych. 

Sprawcy stosujący przemoc w rodzinie zazwyczaj zatrzymywani byli w PDOZ Komendy Policji w 

Brodnicy, a w stosunku do 12 sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania. Wobec 45 sprawców postępowanie przygotowawcze zakończono 

aktem oskarżenia. Ponadto skierowano 118 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

169 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy  

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego, 

którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zadania  

te realizowane są poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, 

chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne. Głównymi zadaniami Państwowej Straży 

Pożarnej są: 

• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych  

lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 

• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, 

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, 

• kontrola działań zapobiegających powstaniu poważnych awarii przemysłowych. 

Przed Państwową Strażą Pożarną stają coraz to nowe wyzwania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa obywateli, które powodują konieczność modyfikacji istniejącego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, który stanowi ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa obywatelskiego, 

spełniającego wszelkie warunki do ochrony obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia 

lub powodującymi duże straty materialne. 

Rok bieżący, a także lata następne dla Państwowej Straży Pożarnej, będą ukierunkowane  

przede wszystkim na podejmowanie działań dostosowujących organizację, potencjał ratowniczy  

i kadrowy do realizacji przypisanych ustawowo zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Realizacja najważniejszych zadań i przedsięwzięć przez Komendę Powiatową PSP 

w Brodnicy w roku 2020 

Na podstawie „Głównych celów i zamierzeń Komendy Powiatowej PSP w  Brodnicy 

na 2020 rok” zatwierdzonych przez Starostę Brodnickiego został opracowany „Roczny plan działania 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy”. 

Na podstawie „Rocznego planu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Brodnicy” zostały opracowane „Kwartalne plany pracy”, których realizacja omawiana była  

na bieżąco. Wykonanie planu rocznego zostało ograniczone z powodu ogólnoświatowej pandemii 

wirusa SARS-Cov-2 i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami. Największy wpływ  

na realizację miał obowiązujący zakaz zgromadzeń oraz nałożenie nowych zadań na jednostki 
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ochrony przeciwpożarowej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

oraz zwalczaniem skutków pandemii. 

Zadania określone w planie rocznym odzwierciedlają zakres działań Komendy, a ich realizacja 

przedstawia się następująco: 

1. Podejmowano przedsięwzięcia organizacyjno-prawne dotyczące funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz działania na rzecz poprawy świadomości 

społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu brodnickiego. 

2. Zapewniono wysoki stan gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży 

Pożarnej oraz podmiotów KSRG poprzez organizację szkolenia i doskonalenia zawodowego, 

a także podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 

3. Rozpoznawano zagrożenia oraz dokonywano ocen stanu bezpieczeństwa pożarowego 

w wybranych grupach obiektów. 

4. Doskonalono organizację i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG) oraz podejmowano przedsięwzięcia w zakresie utrzymania gotowości do działań 

ratowniczo-gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

5. Realizowano przedsięwzięcia w zakresie wyposażenia sprzętowego oraz dostosowania obiektów 

Komendy Powiatowej PSP do występujących potrzeb, odpowiedniego stanu technicznego i 

warunków służby. 

6. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie działalności szkoleniowej 

i popularyzatorskiej prowadzonej przez te organizacje, a dotyczące upowszechniania wśród 

społeczeństwa zasad zachowania się w sytuacjach zagrożeń. 

Działalność kontrolno-rozpoznawcza 

Prowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Brodnicy czynności kontrolno-rozpoznawcze 

mają na celu rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, występujących  

w obiektach na terenie powiatu. Czynności te wykonywane są także w ramach ustawowych zadań 

nałożonych na Państwową Straż Pożarną (np. zajmowanie stanowiska podczas przekazywania 

do użytkowania obiektów budowlanych, wydanie opinii). 

W ubiegłym roku przeprowadzono 63 kontrole, skontrolowano 113 obiektów. 

Analiza działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku na terenie powiatu 

W 2020 roku na terenie powiatu brodnickiego jednostki Straży Pożarnej brały udział 

w 970 zdarzeniach. W porównaniu z rokiem 2019 stanowi to wzrost ilości odnotowanych zdarzeń 

o 86. 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w 2020 roku 

171 

Zdarzenia w okresie ostatnich pięciu lat na terenie powiatu brodnickiego 

Rok Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń 

2020 205 707 58 970 

2019 226 600 58 884 

2018 248 734 41 1023 

2017 147 598 28 773 

2016 198 634 39 871 

Ilościowy wskaźnik zdarzeń w 2020 roku w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 

i gminę na terenie, której zdarzenie miało miejsce 

Miasto/Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

zdarzeń 

M. Brodnica 16 27 2 45 

Gm. Brodnica 32 66 2 100 

M. i Gm. Górzno 59 257 30 346 

M. i Gm. Jabłonowo Pom. 23 75 10 108 

Gm. Bartniczka 8 36 1 45 

Gm. Bobrowo 11 26 1 38 

Gm. Brzozie 25 80 8 113 

Gm. Osiek 12 64 1 77 

Gm. Świedziebnia 4 52 3 59 

Gm. Zbiczno 15 24 0 39 

Ogółem Powiat 205 707 58 970 

Przyczyny powstawania pożarów w analizowanym okresie 

Lp. Przyczyna zdarzenia – pożaru Ilość zdarzeń 

1 Inne przyczyny 12 

2 podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 15 

3 
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, 

osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych  
14 

4 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 6 

5 
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności piece, 

grzałki, kuchnie  
2 

6 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 65 

7 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwa ciekłe  1 

8 nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych  1 

9 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 0 

10 wady urządzeń mechanicznych 4 

11 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 3 

12 
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym  

w tym papierosy, zapałki 
45 

13 nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych  3 

14 nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 1 

15 nieostrożność osób nieletnich przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 2 

16 nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 8 

17 
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami 

łatwopalnymi i pirotechnicznymi 
1 
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Lp. Przyczyna zdarzenia – pożaru Ilość zdarzeń 

18 
nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym  

w tym papierosy, zapałki 
3 

19 wady środków transportu 15 

20 wady procesów technologicznych 0 

21 pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 0 

22 wyładowania atmosferyczne 1 

23 Samozapalenie biologiczne 1 

24 
nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się substancjami 

łatwopalnymi i pirotechnicznymi  
0 

25 nieostrożność osób nieletnich przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych 0 

* - ilość dotyczy stwierdzonych prawdopodobnych podpaleń, nie odnotowano aktów terroru  

Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń w analizowanym okresie 

Lp. Przyczyna zdarzenia – miejscowe zagrożenia Ilość zdarzeń 

1 nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie  102 

2 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu  156 

3 huragany, silne wiatry, tornada 93 

4 gwałtowne opady atmosferyczne 57 

5 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 4 

6 wady konstrukcji budowlanych 2 

7 
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, 

osprzęt oświetleniowy, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
0 

8 wady rządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 5 

9 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 10 

10 wady urządzeń mechanicznych 1 

11 wady środków transportu 9 

12 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 6 

13 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 0 

14 
uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających 

media komunalne i technologiczne 
4 

15 wady urządzeń i instalacji gazowych 3 

16 nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, remontowych, budowlanych 1 

17 nieumyślne działanie człowieka 6 

18 celowe działanie człowieka 8 

19 nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 1 

20 Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów gadów, płazów 3 

21 gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 0 

22 Wady zbiorników ciśnieniowych 2 

23 Akcje terrorystyczne 4 

24 Nieustalone 1 

25 inne przyczyny 229 
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Działania Państwowej Straży Pożarnej związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020r. 

Na początku 2020 r. na terenie kraju odnotowano pierwsze przypadki zarażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19. Państwowa Straż Pożarna podjęła 

szereg przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii  

oraz ograniczeniu jej skutków. 

W początkowej fazie pandemii, działania straży związane były przede wszystkim  

na przygotowaniu odpowiedniego zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  

dla funkcjonariuszy narażonych na obcowanie z koronawirusem w celu bezpiecznego dla ratowników 

i osób uczestniczących w zdarzeniach prowadzenia działań ratowniczych. 

Kluczowym elementem w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest  

wypracowanie wytycznych i procedur mających na celu ograniczenie możliwości zarażenia się 

poszczególnych funkcjonariuszy, co ze względu na specyfikę służby mogłoby zagrozić 

funkcjonowaniu całej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W związku z powyższym na terenie KP PSP 

w Brodnicy od marca 2020r. wprowadzono szereg obostrzeń mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzenia się Covid-19, do których można zaliczyć między innymi: 

• ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osób postronnych i interesantów na terenie KP, 

• wprowadzenie ścisłej ewidencję osób postronnych przebywających na terenie KP, 

• wprowadzenie szeregu rozwiązań pozwalających na załatwienie spraw w sposób zdalny  

lub bezkontaktowy,  

• wprowadzenie regularnych dezynfekcji wyznaczonych miejsc KP oraz pojazdów  

i sprzętu pożarniczego po działaniach ratowniczych, 

• ograniczanie ćwiczeń obiektowych, planowanych czynności kontrolno-rozpoznawcze 

oraz wyjazdów do innych jednostek organizacyjnych PSP,  

• wprowadzenie 4-zmianowego system pracy na JRG oraz podejmowanie pracy  

w trybie zdalnym, ograniczając w ten sposób bezpośredni kontakt funkcjonariuszy  

i pracowników, 

• wykluczono bezpośrednie kontakty podczas dokonywania zmiany służby pomiędzy 

strażakami zdającymi i przyjmującymi służbę, 

• zaniechano dokonywania wszelkich zmian personalnych pomiędzy strażakami  

z różnych zmian służbowych, 

• wprowadzenie dodatkowych dyżurów domowych oraz czasowe ograniczenie udzielania 

urlopów funkcjonariuszom. 
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Wypracowano również szereg mechanizmów mających na celu niedopuszczenie  

do zablokowania działania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w przypadku zarażenia 

poszczególnych jego członków. Opracowane regulaminy wewnętrzne i zarządzania pozwoliły 

zminimalizować skutki, pojedynczych przypadków zarażeń wśród strażaków bez narażenia  

na poważne osłabienie potencjału ratowniczego powiatu brodnickiego. Wartym odnotowania jest 

fakt, że już w marcu przeprowadzono szkolenia z poprawnego stosowania środków ochrony 

indywidualnej oraz zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w reżimach sanitarnych dla 

wszystkich funkcjonariuszy PSP oraz przedstawicieli jednostek KSRG wyznaczonych przez KP PSP 

w Brodnicy do prowadzenia działań w związku z Covid -19. 

Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy zakupiła oraz pozyskała sprzęt oraz środki ochronne 

przeznaczonych do walki z COVID-19 w postaci urządzeń, płynów do dezynfekcji i odkażania, 

środków ochrony indywidualnej. 

Państwowa Straż Pożarna wspierała także inne służby i podmioty, które prowadziły działania w 

związku z Covid-19. Głównym podmiotem w powiecie brodnickim, na którym spoczywało najwięcej 

zadań w zakresie walki z SARS-CoV-2 był Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Pomoc 

Państwowej Straży Pożarnej dla ZOZ w Brodnicy w pierwszej fazie pandemii polegała między 

innymi na transporcie próbek pobranych od osób potencjalnie zarażonych koronawirusem  

do wyznaczonych laboratoriów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas 

przedmiotowych działań wykonano łącznie 17 transportów, podczas których przetransportowano 

143 próbki z materiałem biologicznym. Próbki transportowano do Instytutu Genetyki Sądowej 

w Bydgoszczy oraz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. KP PSP 

w Brodnicy udostępniła również 2 namioty (pneumatyczny i stelażowy) wraz z osprzętem 

brodnickiemu szpitalowi, które służyły jako polowe izby przyjęć oraz mobilne punkty pobrań  

„Drive Thru”. Namioty użytkowane są od miesiąca kwietnia 2020 r. do dnia dzisiejszego. 

Funkcjonariusze PSP wykonywali cykliczne kontrole stanu technicznego namiotów oraz doraźną 

obsługę wykonując niezbędne czynności w celu bezpiecznego funkcjonowania namiotów 

(dopompowywanie namiotu pneumatycznego, usuwanie zalegającej na konstrukcji namiotu wody 

czy śniegu). 

Strażacy powiatu brodnickiego wspomagali również inne instytucje oraz osoby indywidulane w 

zakresie dostarczania środków dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej, dostarczania 

niezbędnych środków higienicznych oraz żywności. Wyznaczeni funkcjonariusze KP PSP 

odpowiedzialni byli za rozdystrybuowanie środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony 

indywidualnej do wyznaczonych placówek oświatowych na terenie powiatu przed rozpoczęciem roku 
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szkolnego. Rozdystrybuowano 9840 litrów płynu dezynfekującego oraz 35.850 szt. maseczek 

ochronnych. 

Ponadto druhowie OSP dowozili osobom potrzebującym lub przebywającym na kwarantannie 

takie materiały jak; żywność, środki higieniczne czy leki. 

Wartym odnotowania jest fakt, że w związku ze zwiększoną ilością zdarzeń o charakterze 

medycznym na terenie powiatu brodnickiego oraz dużym obciążeniem systemu ratownictwa 

medycznego, KP PSP w Brodnicy odnotowała medyczne działania ratownicze spowodowane 

brakiem wolnych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej  

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG wyjeżdżali łącznie do 19 działań 

medycznych, odciążając Systemu Ratownictwa Medycznego. 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy 

Informacja o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym powiatu brodnickiego  

w 2020 roku. 

Raport o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym sporządzono w oparciu o analizę sytuacji 

epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych 

w 2020 r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy w ramach 

sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia, 

obiektach żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu środkami spożywczymi i kosmetykami, 

placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku i rekreacji, zakładach pracy, a także w obiektach 

użyteczności publicznej i analizę wyników pobranych próbek wody, żywności i przedmiotów użytku 

oraz próbek materiału biologicznego od osób chorych. 

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy w 2020 roku 

ukierunkowane były przede wszystkim na działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2. Zadania te prowadzone były od marca 2020 

roku, tj. od momentu wystąpienia pierwszego zachorowania w Polsce do końca roku. Prowadzenie 

działań wymagało skupienia wszystkich siły, środków i doświadczenia na najbardziej skutecznym 

zapobieganiu wystąpienia masowych zachorowań na Covid-19, na ograniczaniu jego zasięgu  

i na jego zwalczaniu. Podejmowane skuteczne działania mające na celu szybkie wygaszanie ognisk 

zakażeń koronawirusem w powiecie. Przeprowadzono liczne dochodzenia epidemiologiczne  

oraz działania profilaktyczne na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania bezpieczeństwa 

epidemiologicznego w powiecie. 
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Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała działania polegające na promowaniu zdrowego stylu 

życia, nadzorze nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zd rowotnym 

wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganiu 

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych poprzez sprawowaniu 

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu 

o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia człowieka. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wykonuje zadania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej na obszarze 10 gmin z powiatu brodnickiego. 

W 2020 r. przeprowadzono w powiecie brodnickim ogółem 884 kontroli/wizytacji w obiektach 

nadzorowanych przez Inspekcję Sanitarną w powiecie brodnickim. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brodnicy wydał 328 decyzji administracyjnych, w tym 168 decyzji merytorycznych  

m.in nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz 160 decyzji ustalających opłatę 

za czynności kontrolne. Nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 850 zł. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Brodnicy wydał ponadto 60 postanowień, a w siedzibie stacji w okresie kiedy 

było to bezpieczne przyjmowano interesantów m.in. w sprawie konsultacji projektów  

techniczno-technologicznych, zgłaszania ekshumacji, uruchomienia działalności, interwencji. 

W 2020 r. pobrano 226 próbek wody, żywności i przedmiotów użytku do badań laboratoryjnych.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy prowadzi stały monitoring oraz ocenę 

sytuacji sanitarno-epidemiologicznej nadzorowanego terenu w oparciu o nadsyłane przez podmioty 

lecznicze i laboratoria medyczne zgłoszenia zachorowań i podejrzenia zachorowań na choroby 

zakaźne lub wyniki badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. 

W 2020 roku odnotowano zachorowania na chorobę układu oddechowego COVID-19, 

wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, rzutujące na pogorszenie się sytuacji zachorowań w powiecie 

brodnickim. 

W związku ze zgłoszeniem chorób zakaźnych przeprowadzono 2889 dochodzeń 

epidemiologicznych oraz 144 nadzorów nad ozdrowieńcami i nosicielami wirusa HCV, HBV i 

schorzeń jelitowych. 

W roku 2020 zarejestrowano 2889 zachorowań na choroby zakaźne podlegające rejestracji (dane 

uzyskane ze sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach - MZ-56 

oraz ze sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę MZ-55), 

tj. o 1776 więcej niż w 2019 r. Wzrost liczby zachorowań na choroby zakaźne spowodowany jest 

wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2. 
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W PSSE w Brodnicy znajduje się magazyn preparatów szczepionkowych wykorzystywanych do 

szczepień pacjentów z powiatu brodnickiego.  

W PSSE w Brodnicy od wielu lat funkcjonuje punkt poboru materiału biologicznego dla osób 

starających się o pracę. W 2020 r. przyjęto 1575 próbek materiału biologicznego w kierunku schorzeń 

jelitowych. 

W 2020 roku na terenie powiatu 1 podmiot leczniczy brał udział w czynnym nadzorze 

nad rejestracją przypadków grypy poprzez udział w badaniach laboratoryjnych w systemie 

SENTINEL. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w 2020 r. podjął działania mające  

na celu przeprowadzenie termomodernizacji budynku PSSE w Brodnicy. 

Budynek kwalifikuje się do termomodernizacji, ponieważ generuje wysokie straty ciepła,  

a co za tym idzie wysokie koszty eksploatacyjne. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem 

dokumentacji technicznej. Planowane prace termomodernizacyjne będą polegały na: 

• remoncie elewacji z dociepleniem oraz malowaniem, 

• wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych, 

• budowie wewnętrznej instalacji co, 

• budowie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

• modernizacji systemu wentylacyjnego, 

• remoncie dachu z dociepleniem stropu styropapą oraz wymianą podłogi strychu, 

• innych działaniach koniecznych do uzyskania określonego celu. 

Aktualne informacje epidemiologiczne oraz informacje dotyczące szeroko pojętej profilaktyki 

zdrowotnej zamieszczane są na stronie internetowej PSSE w Brodnicy oraz udostępniane 

na Facebooku, Twitterze i Instagramie PSSE w Brodnicy. 

Ocena realizacji Programu Szczepień Ochronnych w powiecie brodnickim w 2020 r. 

Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych 

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy w realizacji Programu Szczepień Ochronnych 

poprzez dystrybucję preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad wykonawstwem szczepień 

ochronnych. 
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W 2020 roku szczepienia ochronne prowadzone były w: 

• 19 punktach szczepień dla dzieci i młodzieży, 

• 1 oddziale neonatologicznym Szpitala w Brodnicy, który w związku ze zmianą ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej został przekazany pod nadzór PPIS w Brodnicy, 

• 8 punktach szczepień udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej, 

• 1 Stacji dializ. 

Z zakresu szczepień ochronnych w 2020 roku przeprowadzono 2 kontrole w podmiotach 

leczniczych. Monitorowano warunki przechowywania preparatów szczepionkowych oraz stosowanie 

tzw. łańcucha chłodniczego na każdym etapie ich dystrybucji. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy w 2020 roku nadzorowała 

wykonawstwo szczepień ochronnych u 17653 dzieci i młodzieży w wieku od pierwszego dnia życia 

do 20 r. ż. W 2020 r. do PSSE w Brodnicy nie zgłoszono osób uchylających się od obowiązkowych 

szczepień ochronnych. Na dzień 31.12.2020 r. uchyla się od szczepień 12 rodziców (10 dzieci). 

W 2020 roku odnotowano 1 Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP). 

W 2020 r. na terenie powiatu brodnickiego kontynuowano nadzór nad wykonywaniem szczepień  

zalecanych. W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek zaszczepionych był niższy,  

gdyż duży wpływ na wykonawstwo szczepień miało wystąpienie pandemii wywołanej wirusem 

SARS- CoV-2. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy prowadziła w sierpniu 2020 r. 

2-tygodniową akcję promocyjną pod nazwą „Szczepienie - najlepsza i najbardziej skuteczna metoda 

zapobiegania zachorowaniom na grypę” w nawiązaniu do Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 

Grypy „Bezpieczny Urząd” mającego na celu promocję profilaktyki grypy poprzez wykonywanie 

szczepień przeciw grypie zarówno przez władze samorządowe, jak również osoby pracujące  

w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników instytucji socjalnych np. MOPS, 

GOPS wykorzystując namiot reklamowy, który był zlokalizowany na terenie posesji PPIS 

w Brodnicy. 

Na terenie powiatu brodnickiego ze szczepień zalecanych przeciw grypie skorzystało  

1729 osób (w 2019 r.- 2024 osób), co stanowi 2,19 % całej populacji powiatu. 

Na terenie powiatu brodnickiego w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego było 97 podmiotów leczniczych (37 - wykonujące ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne, 57 - praktyk zawodowych, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 1 zakład  

pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy).  
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W związku ze zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nadzór PPIS w Brodnicy 

od 1 kwietnia został przekazany Szpital Powiatowy (wcześniej pod nadzorem WSSE w Bydgoszczy), 

przybył Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy funkcjonujący w strukturach szpitala w Brodnicy 

oraz 3 podmioty lecznicze. W 2020 r. likwidacji uległy 4 obiekty. 

W 2020 roku sprawowano bieżący nadzór sanitarny w 11 podmiotach leczniczych  

oraz praktykach zawodowych wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu brodnickiego 

przeprowadzając 17 kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne  

i zdrowotne, w szczególności dotyczące stosowania zabezpieczeń przed zakażeniami zakładowymi 

personelu i pacjentów. Kontrole przeprowadzone w 2020 r. nie wykazały obiektów negatywnie 

ocenionych pod względem sanitarno-higienicznym i technicznym. 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

Wyszczególnienie 

Według 

ewidencji na 

31 XII 2020r. 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

Ze stwierdzonym 

złym stanem 

sanitarnym 

Działalność 

lecznicza 

wykonywana 

przez podmioty 

lecznicze 

Ogółem 40 8 0 

Szpitale ogółem 1 0  

Zakłady opiekuńczo-

lecznicze 
1 0 0 

Zakłady pielęgnacyjno-

lecznicze 
1 0 0 

Przychodnie, ośrodki 

zdrowia, poradnie, 

ambulatoria z izbą 

chorych, lecznice 

30 8 0 

Zakłady badań 

diagnostycznych  

i medyczne laboratoria 

diagnostyczne 

1 0 0 

Zakłady rehabilitacji 

leczniczej 
1 0 0 

Inne ogółem 5 0 0 

Działalność 

lecznicza 

wykonywana 

przez praktykę 

zdrowotną 

Ogółem 57 2 0 

Indywidualne praktyki 

lekarskie 
18 2 0 

Indywidualne 

specjalistyczne praktyki 

lekarskie 

18 0 0 

Indywidualne praktyki 

pielęgniarek 
11 0 0 

Indywidualne 

specjalistyczne praktyki 

pielęgniarek 

1 0 0 
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Wyszczególnienie 

Według 

ewidencji na 

31 XII 2020r. 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

Ze stwierdzonym 

złym stanem 

sanitarnym 

Grupowe praktyki 

pielęgniarek 
1 0 0 

Inne 8 0 0 

Choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne stanowiące zagrożenie dla zdrowia 

publicznego. 

W związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 w 2020 r. w powiecie brodnickim 

zanotowano wystąpienie zachorowań i zgonów na COVID-19. 

Z analizy epidemiologicznej wynika, że najwięcej osób, u których potwierdzono zakażenie 

koronawirusem od początku epidemii to osoby po kontakcie z osobą zakażoną (np. w zakładzie 

pracy), osoby po kontakcie w szpitalu oraz po powrocie z zagranicy. Pozostałe zakażenia to transmisje 

rozproszone. Zakażenia rodzinne były najczęściej związane z odmową osoby z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 pobytu w izolatorium. Brak właściwych warunków domowych 

do odosobnienia i nieprzestrzeganie w pełni zasad higieny generowało dalsze zakażenia  

w najbliższym otoczeniu. Problemem była również transmisja wirusa poprzez pracowników 

zakładów pracy, personel medyczny i kadrę pedagogiczną przemieszczającą się i pracującą w różnych 

miejscach, a przez co przyczyniającą się do powstania ognisk zakażeń. 

Pacjenci przechodzili zakażenie COVID-19 zarówno bezobjawowo, jak i odczuwali jeden 

lub kilka objawów chorobowych (m.in. uczucie duszności, kaszel, gorączkę, biegunkę, nudności, 

wymioty, dreszcze, ogólne osłabienie, ból gardła, katar, ból głowy, drażliwość, ból mięśni, ból 

klatki piersiowej, ból brzucha, ból stawów, utratę węchu, utratę smaku). 

PPIS w Brodnicy wraz z pracownikami przez cały okres epidemii skupiał wszystkie siły, środki, 

doświadczenie na najbardziej skutecznym zapobieganiu koronawirusowi, na ograniczaniu jego 

zasięgu i na jego zwalczaniu. Oprócz działań koordynujących i decyzyjnych w stacji musiał sprostać 

wyzwaniom związanym z szybkim i skutecznym wygaszaniem ognisk zakażeń koronawirusem  

w powiecie, prowadzeniem wspólnie z pracownikami sekcji N.EP licznych dochodzeń 

epidemiologicznych oraz codziennym nadzorowaniem działań logistycznych i profilaktycznych  

na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania bezpieczeństwa epidemiologicznego w powiecie. 

Wśród osób chorujących odnotowano duże ogniska w zakładach pracy, ogniska w domach 

pomocy, ZOL, ZPO, na oddziałach szpitalnych, ogniska rodzinne oraz transmisje rozproszone. 

Zarejestrowano 42 duże ogniska w zakładach pracy, 7 ognisk w szpitalu, kilkakrotnie w domach 

pomocy, w ZOL, ZPO oraz liczne ogniska rodzinne (2-, 3-osobowe). Działania w ogniskach 
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wymagały bardzo dużego zaangażowania PPIS w Brodnicy oraz pracowników Sekcji N.EP aby te 

ogniska szybko wygasić i zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności. 

PSSE w Brodnicy prowadził szeroką akcję informacyjną dla społeczeństwa powiatu 

brodnickiego związaną z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, szczepieniom przeciwko 

wirusowi oraz rozpropagowywali materiały edukacyjne m.in. w placówkach podstawowej opieki 

zdrowotnej. Współpracował na bieżąco z przedstawicielami jednostek samorządowych a zwłaszcza 

ze Starostą Brodnickim, Policją. Strażą Pożarną, Strażą Miejską, dyrekcją szpitala, kierownictwem 

POZ, kierownictwem instytucji i zakładów pracy, proboszczami parafii konsultując działania 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykom oraz 

zwalczaniem skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zwanej COVID-19.  

PSSE w Brodnicy prowadził również szereg innych działań m.in. informacyjno-edukacyjnych; 

spotkań roboczych, narad w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w obliczu pandemii. 

Ocena stanu sanitarnego urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody 

do spożycia przez ludzi. 

Głównym celem nadzoru sanitarnego jest zapewnienie konsumentom i użytkownikom wody 

o odpowiedniej jakości zdrowotnej. 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi PSSE w Brodnicy w 2020 r. prowadziła nadzór 

sanitarny nad 26 obiektami wodnymi, w tym 22 wodociągami zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz 4 wodociągami innych podmiotów zaopatrujących w wodę, z których 2 stanowiły wodociągi 

lokalne zaopatrujące sezonowe obiekty wczasowe. 

Nadzorem objęte były wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

• 4 wodociągów o produkcji wody < 100 m3/d, 

• 17 wodociągów o produkcji wody od 101 – 1000 m3/d, 

• 1 wodociąg o produkcji wody od 1001 – 10000 m3/d (wodociąg publiczny w Brodnicy). 

Na terenie powiatu brodnickiego ujęcia wód do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oparte 

były wyłącznie na wodach głębinowych. Wodociągi publiczne są podstawowymi urządzeniami 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. W dalszym ciągu konieczne jest jednak unowocześnianie 

systemów i technologii uzdatniania wody, systematyczna dbałość o prawidłowe funkcjonowanie 

stacji uzdatniania wody, aby jakość wody dostarczanej przez wodociągi była stabilna i spełniała 

wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi na nadzorowanym terenie 
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powiatu brodnickiego było właściwe, ponad 98% ludności powiatu korzysta z wody z sieci 

wodociągów publicznych. 

Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej. 

W 2020 r. zgłoszono funkcjonowanie 3 kąpielisk (w roku 2019 r. funkcjonowały 4 kąpieliska) i 

1 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, były to: 

• kąpielisko nad jeziorem Górznieńskim w Górznie przy ul. Leśnej (funkcjonowało  

od 20.06.2020 r. do 31.08.2020 r.), 

• kąpielisko nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy przy ul. Wczasowej (funkcjonowało  

od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r.), 

• kąpielisko Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek, gm. Zbiczno (funkcjonowało 

od 22.06.2020 r. do 31.08.2020 r. w skróconym czasie ze względu na brak ratowników, 

w porozumieniu z GIS), 

• miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane nad jeziorem Bachotek 

w Ośrodku Wczasowym P.P.U.H. „STEPOL” w Bachotku (funkcjonowało od 01.08.2020 r.  

do 31.08.2020 r.). 

Nie wcześniej niż 10 dni przed deklarowanym terminem rozpoczęcia sezonu kąpielowego  

w ramach nadzoru została zbadana jakość wody, następnie organizatorzy kąpielisk w sezonie 

kąpielowym badali wodę wg uzgodnionego z PPIS w Brodnicy harmonogramu badań wewnętrznych. 

Na bieżąco był prowadzony serwis kąpieliskowy. Organizatorzy kąpielisk na bieżąco 

aktualizowali informacje w serwisie kąpieliskowym odnośnie warunków na kąpielisku,  

m. in. temperatury wody, powietrza, prędkości wiatru, koloru flagi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie badań wykonanych 

w ramach kontroli urzędowej i badań wykonywanych przez organizatorów wydał dla każdego 

kąpieliska 4 oceny bieżące jakości wody oraz 2 oceny dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli stwierdzające przydatność wody do kąpieli. Po zakończonym sezonie kąpielowym 

sporządzono oceny sezonowe dla kąpielisk. Stan sanitarno-techniczny i porządkowy kąpielisk,  

ich zapleczy, przyległych terenów i infrastruktury był właściwy. 

W 2020 r. na terenie powiatu brodnickiego grupę zewidencjonowanych obiektów użyteczności 

publicznej stanowiło 292 obiekty, dokonano kontroli 431 obiektów. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w Brodnicy nadzorował również 

97 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. 37 podmiotów wykonujących 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i 2 podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe 
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świadczenia zdrowotne oraz 57 praktyk zawodowych. W 2020 r. skontrolowano 14 obiektów.  

W grupie obiektów użyteczności publicznej i podmiotów leczniczych nie odnotowano obiektów 

złych. Stan sanitarny i techniczny tych obiektów w 2020 r. był właściwy. 

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 

Zakres działalności pracowników Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku to 

nadzór nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności oraz nadzór nad żywieniem ludzi 

w zakładach żywienia zbiorowego. Na rok 2020 zaplanowano przeprowadzenie 320 kontroli, z czego 

wykonano 233 kontroli. Mniejsza liczba kontroli wykonanych w stosunku do planowanych 

(o 97 kontroli) wynikała z likwidacji obiektów (34 przypadki) oraz czasowego zawieszenia pracy 

nadzorowej w terenie spowodowane wystąpieniem w Polsce stanu epidemii (63 przypadki).  

W 2020 roku wykonano łącznie 397 kontroli. Stan sanitarny obiektów pozostających pod nadzorem 

PIS systematycznie ulega poprawie. W 2020 roku nie odnotowano w powiecie brodnickim zatruć 

pokarmowych. 

System RASFF. 

W ramach systemu RASFF (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i paszach) zgłaszano produkty niespełniające wymagań zdrowotnych określonych  

w obowiązujących przepisach. PPIS w Brodnicy podejmował działania względem produktów, które 

wprowadzane były do obrotu przez przedsiębiorców z powiatu brodnickiego. W minionym roku 

w ramach działania systemu monitorowano wycofywanie z obrotu na terenie powiatu brodnickiego 

produktów o niewłaściwej jakości zdrowotnej, wycofywane były miedzy innymi woda żywiec, 

mrożone brokuły, kaszka dla dzieci Nestle, wino Mogen, owoce pomarańczy, kapusta pekińska, bułki 

do hamburgerów, chipsy, mąka żytnia, filet z piersi kurczaka, nasiona sezamu, talerze oraz kilka 

rodzajów suplementów diety. 

W 2020 r. PPIS w Brodnicy dokonał 1 zgłoszenia kwestionowanego produktu do systemu 

RASFF. Zgłoszenie dotyczyło przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydów w selerze 

wprowadzanym do obrotu w sieci sklepów DINO. 

Jakość zdrowotna środków spożywczych. 

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi oraz 

obrotu kosmetykami w 2020 r. zrealizowano roczny plan pobierania prób. 

W 2020 roku do badań laboratoryjnych w kontrolowanych obiektach żywności, żywienia, 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków pobrano i zbadano 
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łącznie 170 próbek, z czego zakwestionowano 4, w tym 1 z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu pestycydów w selerze i 3 próbki lodów z automatu z uwagi na jakość mikrobiologiczną. 

Jakość zdrowotna środków spożywczych utrzymuje się na niezmienionym poziomie od lat. 

W związku z panującym w kraju stanem pandemii i ogromem prac nałożonych  

na pracowników PIS nie wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane. Część obiektów 

czasowo zawieszała prowadzenie działalności lub ją znacznie ograniczała dostosowując do obecnie 

panujących przepisów. 

Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy 

Ewidencja Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmowała 

466 zakładów pracy zatrudniających ogółem 15264 pracowników. 

W 2020 r. przeprowadzono 46 kontrole u 46 pracodawców zatrudniających łącznie  

4235 pracowników. 

Zakres działań kontrolnych obejmował: 

• przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, 

• profilaktykę chorób zawodowych w zakładach pracy, 

• ekspozycję pracowników na szkodliwe dla zdrowia czynniki (chemiczne, pyły, fizyczne, 

rakotwórcze i mutagenne, biologiczne), 

• stosowanie i dystrybucję substancji chemicznych i ich mieszanin, wprowadzanie do obrotu 

produktów biobójczych, detergentów, 

• nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3, 

• ograniczanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze i nowe 

substancje psychoaktywne. 

Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. 

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono w 5 zakładach pracy (dotyczyły 

przekroczenia NDS hałasu). Na ponadnormatywny hałas eksponowanych było 66 osób. Wszystkie 

zakłady, w których stwierdzono przekroczenie NDN czynników fizycznych, mają wdrożone 

programy działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas  

lub drgania mechaniczne. 

Ewidencja Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych PSSE w Brodnicy w 2020 r. obejmowała 131 

zakładów pracy, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne. W 2020 r. przeprowadzono 6 
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kontroli w zakresie oceny realizacji przez pracodawców wymogów w zakresie ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne w środowisku 

pracy. Stwierdzono narażenie na szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne 96 pracowników. 

W 2020 r. ewidencja Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych PSSE w Brodnicy obejmowała  

15 zakładów pracy, w których pracownicy narażeni byli na czynniki rakotwórcze. W ramach nadzoru 

nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 2020 r. przeprowadzono 6 kontroli. 

W ewidencji Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych PSSE w Brodnicy znajduje się 1 producent 

substancji chemicznych (gazów technicznych), 1 formulator, 59 dystrybutorów, 182 stosujących 

substancje chemiczne i ich mieszaniny W ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi 

i ich mieszaninami przeprowadzono 23 kontrole sanitarne dotyczące spełnienia wymogów w zakresie 

dystrybucji i stosowania chemikaliów. 

Postępowanie administracyjne. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2020 r. Sekcja Prewencji Chorób 

Zawodowych wydała 6 decyzji administracyjnych dotyczących wycofania z obrotu produktów 

biobójczych, przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy. 

Choroby zawodowe. 

W 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy wpłynęły 

4 zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych. W wyniku przeprowadzonych postępowań 

wyjaśniających wydano 6 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych oraz 2 o braku podstaw 

do stwierdzenia choroby zawodowej. 

Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie 

powiatu brodnickiego. 

W 2020 roku w ramach nadzoru nad warunkami pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauki 

i wychowania skontrolowano 44 placówki stałego nadzoru i 53 turnusy wypoczynku. Wśród 

skontrolowanych placówek stałego nadzoru były: 2 żłobki/kluby dziecięce, 8 przedszkoli, 24 szkoły 

podstawowe, 1 liceum ogólnokształcące, 8 zespołów szkół, 1 bursa/internat. Wykonano łącznie  

120 kontroli. 
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Stan techniczny oraz sanitarny obiektów. 

Kontrole szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wykazały w większości dobry stan 

sanitarno-techniczny a stan porządkowy i czystościowy nie budził zastrzeżeń. 

Jako właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej oceniano dostęp uczniów do bieżącej, 

ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczników jednorazowych, papieru 

toaletowego w kabinach WC oraz właściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń. 

W wyniku kontroli dotyczących zapewnienia uczniom warunków do utrzymania higieny 

osobistej stwierdzono, że wszystkie skontrolowane pomieszczenia sanitarne w placówkach szkolnych 

były wyposażone w środki higieny osobistej. 

Infrastruktura do prowadzenia zajęć WF. 

W 2020 roku odnotowano dalszą poprawę w zakresie posiadania przez szkoły pełnej 

infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i rekreacji w zakresie modernizacji 

istniejących sal gimnastycznych. Na liczbę 33 skontrolowanych szkół stwierdzono, że 2 szkoły 

posiadają tylko salę gimnastyczną, 1 szkoła posiada tylko boisko i 5 szkół posiada salę gimnastyczną 

z boiskiem sportowym, 7 szkół posiada salę rekreacyjno-zastępczą z boiskiem a w 18 szkołach 

znajdują się zespoły sportowe i boiska wielofunkcyjne. Ponadto uczniowie z 7 szkół korzystają 

dodatkowo z infrastruktury do WF poza szkołą np. hali sportowej, boiska. 

Dożywianie dzieci i młodzieży. 

W 2020 roku kontrolując placówki szkolne pod kątem prowadzonego dożywiania dzieci  

i młodzieży nie stwierdzono znaczącej poprawy warunków do prowadzenia dożywiania 

w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Na liczbę 33 skontrolowanych szkół ciepły posiłek podaje się w 19 szkołach dla 585 uczniów. 

Ciepły napój podaje się w 2 szkołach dla 130 uczniów. Z posiłków dofinansowanych w 2020 roku 

korzystało 315 uczniów. 

Ergonomia w szkole. 

W zakresie użytkowania mebli szkolnych dostosowanych do wzrostu dzieci/ młodzieży 

zaobserwowano poprawę, która dotyczyła głównie zakupu nowych mebli (ławek i krzeseł) 

regulowanych, które „rosną” razem z uczniem oraz bieżącej oceny dostosowania mebli edukacyjnych 

do zasad ergonomii. W roku 2020 przeprowadzono w 7 szkołach ocenę dostosowania mebli  
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do wzrostu uczniów wykonując 861 oznaczeń fizycznych na 287 stanowiskach, nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Rozkład zajęć. 

Na właściwy rozwój ucznia wpływa m.in. organizacja procesu nauczania i wychowania 

w szkołach, zwłaszcza planowanie nauki i odpoczynku. W 2020 roku przeprowadzono ocenę 

tygodniowego rozkładu lekcji w 8 szkołach. Wykonano 192 oznaczenia fizyczne, co dało 64 pomiary, 

które wykazały przestrzeganie zasad pracy umysłowej uczniów dot. równomiernego obciążenia 

uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu oraz uwzględnienia 

możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia. Ponadto długość przerw międzylekcyjnych jest ustalana we współpracy z radą 

rodziców i samorządem uczniowskim (wg nowych przepisów). 

Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Z uwagi na epidemię w Polsce kontrole wypoczynku letniego dzieci i młodzieży obejmowały: 

• przygotowanie wypoczynku letniego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• ocenę przestrzegania zasad dotyczących zapewnienia uczestnikom i pracownikom 

bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi  

na wdrożenie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, 

• sprawdzano czy opracowano procedury na wypadek podejrzenia i zakażenia koronawirusem 

dzieci/młodzieży lub pracowników i czy stosowane są środki zapobiegawcze mające  

na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie obowiązujących przepisów 

przeciwepidemicznych, częste mycie i dezynfekcję rąk, zachowywanie zasady dystansu społecznego 

(minimum 2 metry), a w miejscach wyznaczonych przepisami – przestrzeganie obowiązku 

zakrywania ust i nosa oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację procedur. 

Kontrole przeprowadzane są przez pracownika pionu Higieny Dzieci i Młodzieży  

we współpracy z Policją, z Kuratorium Oświaty, pionem Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów 

Użytku oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Pion Higieny Żywności i Żywienia PSSE 

w Brodnicy sprawuje nadzór sanitarny nad warunkami zbiorowego żywienia w ośrodkach 

wczasowych, kwaterach agroturystycznych oraz obiektach żywieniowo-żywnościowych. 
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W 2020 roku skontrolowano 53 turnusy wypoczynku, na których wypoczywało łącznie  

3343 uczestników.  

Realizacja zagadnień problemowych. 

W ramach realizacji zamierzeń podjęto zespołowe działania z przedstawicielami innych pionów 

PSSE w Brodnicy oraz z przedstawicielami urzędów gmin i dyrektorami placówek oświatowo-

wychowawczych w zakresie: 

• kompleksowej oceny dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień podczas 

wypoczynku dzieci i młodzieży (współpraca z pionami: N.HŻ, N.HK i policją), 

• zapewnienia dzieciom i młodzieży nie tylko komfortu pracy, ale także korzystnej sytuacji 

ich rozwoju fizycznego i intelektualnego (przeprowadzono ocenę szkół podstawowych 

w zakresie powierzchni sal dydaktycznych oraz ilości urządzeń sanitarnych przypadających 

na jednego ucznia, 

• realizacji wymogów w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego oraz mebli szkolnych  

i przedszkolnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, 

• współpracy z pionem OZ i PZ prowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje” w miejscach 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, podczas której poruszane są tematy dot. 

zagadnień oświatowo-zdrowotnych., m.in.: 

• zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, w tym dystrybucje ulotek:  

− Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa,  

− Jak skutecznie myć ręce?,  

− Jak skutecznie dezynfekować ręce?,  

− Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?,  

− Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?, 

• profilaktyki antytytoniowej, 

• narkotyków oraz środków zastępczych (dopalaczy), 

• zasad bezpiecznej kąpieli,  

• zasad bezpieczeństwa podczas upałów,  

• zatruć i zakażeń pokarmowych, 

• porad dotyczących robienia zakupów, 

• szkodliwości promieniowania ultrafioletowe UV(profilaktyka onkologiczna),  

• zagrożeń związanych z występowaniem sinic, 

• zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego, 

• kleszczy – borelioza oraz KZM, 
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• zagrożeń związanych w występowaniem żmij i os, 

• profilaktyki pasożytniczej, 

• profilaktyka zakażeń WZW. 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny. 

Jednym z istotnych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego jest eliminowanie nieprawidłowości natury 

sanitarnej już na etapie programowania, planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia 

do użytkowania obiektów budowlanych. 

Stanowiska organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego zajmowane są wyłączenie na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w związku  

z wystąpieniem organów prowadzących postępowanie główne. 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny uzgadniając opracowania z zakresu planowania przestrzennego 

ma wpływ na przyszły kształt dokumentów, które stanowią podstawę do realizacji procesów 

inwestycyjnych, właściwego stanu sanitarno-zdrowotnego w obiektach, aby w trakcie 

ich eksploatacji nie powodowały zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. 

Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 

Wiodącym celem w działalności pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia są działania 

edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez: 

• programy edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży, rodziców, środowiska szkolnego 

oraz środowiska lokalnego, 

• akcje ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne skierowane do ogółu społeczeństwa 

lub docelowych grup odbiorców, 

• narady, szkolenia, konferencje skierowane do poszczególnych środowisk, 

• współpracę z mediami, 

• nawiązywanie partnerstwa w podejmowanych działaniach. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje działania zapobiegawcze w formie programów 

edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów  oraz akcji interwencyjnych 

adresowanych do ogółu społeczeństwa. 
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Zadania dotyczące promocji zdrowia realizowane były w następujących obszarach: 

1. Profilaktyki antytytoniowej: 

• realizacja programów: „Czyste powietrze wokół nas” (program antytytoniowy skierowany 

jest do dzieci 5 i 6- letnich oraz do ich rodziców/opiekunów); „Nie pal przy mnie proszę” 

(program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej); „Bieg po zdrowie” 

(program skierowany jest do uczniów klas 4 szkoły podstawowej); „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” (program skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych 

oraz szkół gimnazjalnych), 

• „Światowy Dzień Bez Tytoniu” oraz „Światowy Dzień Rzucania Palenia” (coroczne działania 

oświatowo-zdrowotne kierowane są do młodzieży szkolnej oraz 

do społeczności lokalnej), 

• pracownicy PSSE w Brodnicy prowadzą systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania 

zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej i zakładach pracy. 

2. Profilaktyki nadwagi i otyłości: 

• realizowanie działań mających na celu zapobieganie nadwadze i otyłości. 

3. Profilaktyki chorób nowotworowych: 

• program „Podstępne WZW” (program skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych 

dot. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C), 

• „Znamię! Znam je?” (program skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych 

dot. profilaktyki czerniaka), 

• Program „Szkoła w profilaktyce onkologicznej” (program skierowany do młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych dot. profilaktyki chorób nowotworowych 

i upowszechnienia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem). 

4. Profilaktyka HIV/AIDS: 

• interwencja nieprogramowa „Szczęśliwy powrót z wakacji”, 

• obchody Światowego Dnia AIDS (działania oświatowo-zdrowotne kierowane 

do społeczności lokalnej). 

5. Profilaktyka uzależnień: 

• program „ARS, czyli jak dbać o miłość” (program adresowany do uczniów szkól 

ponadpodstawowych dot. ograniczenia używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, 

alkoholu, narkotyków, w tym środków zastępczych), 

• interwencja programowa „Dopalacze – trzecia strona zjawiska” (skierowana do uczniów klas 

VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych dot. poszerzenia 
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wiedzy uczniów na temat negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie człowieka 

oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób proponujących ich zażycie), 

• „Stop dopalaczom” (interwencja prowadzona wśród uczniów wszystkich rodzajów szkół  

na terenie oraz wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej). Działania profilaktyczne 

prowadzone były w: placówkach szkolnych oraz placówkach wypoczynku zimowego  

i letniego dzieci i młodzieży oraz w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu 

brodnickiego. 

6. Profilaktyka chorób zakaźnych: 

• „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” (wojewódzki program edukacyjny 

dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych skierowany do dzieci przedszkolnych 

i uczniów szkół podstawowych), 

• profilaktyka grypy (działania informacyjno-edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

szczepień ochronnych), 

• „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, „Europejski Tydzień Szczepień” – akcja informacyjno-

edukacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na 

znaczenie szczepień ochronnych, 

• profilaktyka zakażeń koronawirusem – interwencja wynikająca z sytuacji epidemiologicznej 

skierowana do ogółu społeczeństwa. 

7. Pozostałe działania: 

• „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, 

• „Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica, świerzb”, 

• „Uroczystości komunijne bez zatruć komunijnych”, 

• „Bezpieczne Ferie” - akcja zimowa, 

• „Bezpieczne wakacje”- akcja letnia, 

• „Obchody Światowego Dnia Zdrowia” - w 2020 r. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był 

pod hasłem: docenianie pracy pielęgniarek i położnych, 

• Profilaktyka zatruć grzybami, 

• „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”, 

• „Przyjazny Tornister” (wojewódzka interwencja nieprogramowa mająca na celu 

profilaktykę wad postawy oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała wśród dzieci). 
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ROZDZIAŁ XII. OGÓLNA INFORMACJA Z REALIZACJI 

ZADAŃ POWIATU 

1. Ochrona Praw Konsumenta - działania Powiatowego Rzecznika Praw 

Konsumentów 

Ochrona konsumentów to jedno z zadań własnych powiatu, które realizuje powiatowy rzecznik 

konsumentów. Kompetencje i zadania rzecznika wyznaczają przede wszystkim przepisy ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów. Z kolei prawa konsumentów zawarte są w dziesiątkach aktów 

prawnych. Najistotniejszym aktem z punktu widzenia konsumenta i pracy rzecznika, jest uchwalona 

w dniu 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu  

25 grudnia 2014 r. Ustawa ta, w znacznym stopniu umocniła pozycję konsumenta, rozszerzając 

zakres jego uprawnień reklamacyjnych, czy też związanych z odstępowaniem od umów zawartych 

na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Jednocześnie nałożyła na przedsiębiorców 

dodatkowe obowiązki, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych. Ustawa ta,  

nie wyczerpuje oczywiście katalogu przepisów regulujących sprawy, z którymi konsumenci zwracają 

się do rzecznika. Wśród równie ważnych, należy wymienić przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

bankowego, telekomunikacyjnego i innych. Przepisy te stanowią podstawę, na której swoją pracę 

opiera rzecznik. Mimo unormowanej ochrony, konsumenci często nie są w stanie skutecznie 

dokonywać reklamacji, zgodnie z przysługującym im prawem (uprawnieniami). 

W związku z tym, istnieje potrzeba instytucjonalnej ochrony tych uprawnień, którą na terenie 

powiatu sprawuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Prawo w naszym kraju, w przeciwieństwie do systemu anglosaskiego, jest dziedziną bardzo 

dynamiczną. Powoduje to jego częste zmiany, dostosowywanie do nowych uwarunkowań 

dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Dlatego rzecznik jest zobligowany cały czas śledzić 

wszystkie zmiany tak, by móc w odpowiedni sposób reagować na wszelkiego rodzaju 

nieprawidłowości, czy też udzielać wyczerpujących informacji konsumentom oczekującym  

od rzecznika pomocy. 

Rok 2020, był rokiem wyjątkowym, w którym ze względu na pandemię zakaźnej choroby 

COVID-19, zmienił się tryb pracy rzecznika, co wiązało się w dużej mierze z ograniczeniem kontaktu 

z konsumentami. Rzecznik, z przerwami wykonywał pracę zdalnie. Stacjonarny numer telefonu, 

znajdujący się w biurze rzecznika został przekierowany na służbowy telefon komórkowy rzecznika, 

zatem każdy konsument bez dodatkowych utrudnień mógł liczyć na kontakt telefoniczny  

z rzecznikiem. Ponadto liczne porady udzielane były przez rzecznika w formie elektronicznej 
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(rzecznik sporządzał także wzory pism, pod podpis konsumenta). Jak co roku, w roku ubiegłym 

wystąpiły również przypadki, kiedy konieczna była bezpośrednia interwencja rzecznika. Wówczas 

do przedsiębiorców kierowane były wystąpienia z siedziby starostwa. Z oczywistych względów 

było ich mniej niż w latach poprzednich (zamknięte sklepy, zlikwidowane przedsiębiorstwa, mniej 

transakcji, itd.). 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów. 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

Z porad rzecznika udzielanych w biurze (w biurze do połowy marca) oraz telefonicznie 

skorzystały w roku ubiegłym 1197 osób. Ponadto rzecznik udzielał też informacji pisemnych 

konsumentom (w formie elektronicznej) jak i przygotowywał konsumentom pisma adresowane 

do przedsiębiorców celem wyegzekwowania słusznych roszczeń reklamacyjnych, bądź związanych 

z wypowiadaniem różnego rodzaju umów. Tego rodzaju spraw było z kolei 99, co daje łącznie 

liczbę 1296 osób, które skorzystały z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

W sprawach złożonych, gdzie porada rzecznika, czy też sporządzenie pisma dla konsumenta 

byłoby niewystarczające, kierowane były do przedsiębiorców wystąpienia. Ustawa z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek ustosunkowania 

się do wystąpień i uwag rzecznika. Brak powyższego zagrożony jest karą grzywny nie mniejszą  

niż 2.000 zł. W wystąpieniu z reguły rzecznik wskazuje na racje konsumenta, często podpierając się 

przy tym konkretnymi przepisami, czy orzecznictwem. Za każdym razem przedsiębiorcy wyznaczany 

jest termin, do którego rzecznik oczekuje ustosunkowania się do treści wystąpienia i ewentualne 

kontrargumenty, które czyniłyby jego wystąpienie bezpodstawnym. W większości przypadków, 

wystąpienia przynoszą pożądany skutek. Są jednak sytuacje, że przedsiębiorca twardo obstaje 

przy swoim stanowisku. W takim przypadku w zależności od zdania konsumenta sprawie nadawany 

jest dalszy bieg bądź nie. W przypadkach, w których przedsiębiorca nie uczynił zadość przepisom 

ustawy i nie ustosunkował się w wyznaczonym terminie do treści wystąpienia podstawie 

Art. 304 § 2 KPK, rzecznik zobligowany był do nadania sprawie dalszego biegu (zawiadomienie 

właściwej miejscowo Komendy Policji o popełnieniu wykroczenia). 

W 2020 r. rzecznik skierował do przedsiębiorców 74 wystąpienia. Ilość wystąpień w stosunku 

do ubiegłego roku jest zdecydowanie mniejsza, co jest spowodowane licznymi ograniczeniami 

związanymi z przebiegiem pandemii. 
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3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów. 

W sprawach, w których wystąpienie przedsiębiorcy podtrzymywali swoje stanowisko  

po wystąpieniu rzecznika , o ile taką wolę wyraził konsument przygotowywane były pozwy o zapłatę. 

W ubiegłym roku były to 3 pozwy. Rzecznik w roku ubiegłym nie korzystał z sądownictwa 

polubownego. Głównym argumentem przemawiającym przeciwko, takiemu sposobowi 

rozwiązywania sporów jest fakt, iż takiego sądu nie ma w Brodnicy, a także fakt, iż na taki tryb 

załatwienia sprawy muszą wyrazić zgodę wszystkie strony sporu, a takiej zgody z reguły nie ma. 

W roku 2020, rzecznik sporządził również jeden wniosek o upadłość konsumencką. 

4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony 

konsumentów. 

To zadanie realizowane było na zasadach ogólnych. W roku 2020 r., rzecznik kilkukrotnie 

w formie elektronicznej odpowiadał na zapytania delegatur UOKiK. W pozostałych przypadkach 

działania rzecznika ograniczyły się do rozprowadzenia różnego rodzaju folderów i ulotek o tematyce 

konsumenckiej otrzymanych od ww. instytucji. 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Działania o charakterze edukacyjnym związane w 2020 r. związane były z przekazywaniem 

materiałów edukacyjnych osobom prowadzącym zajęcia w tym temacie, a także wystawianiem ulotek 

informacyjnych w miejscach, gdzie zainteresowane osoby mogły je sobie pobrać. 

Działania o charakterze informacyjnym, z kolei nie mogły by się odbywać bez współpracy  

z lokalnymi mediami. W tym przypadku prasa lokalna, czy też lokalne portale internetowe 

są zainteresowane problematyką konsumencką. Bez nich działania informacyjne nie byłyby możliwe, 

co na pewno negatywnie odbiłoby się na świadomości konsumenckiej mieszkańców powiatu. 

2. Powiatowy Zespół do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy funkcjonuje  

w strukturach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Jest jednostką bezpośrednio 

podporządkowaną Staroście Brodnickiemu, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej. 

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działają jako I instancja i wydają 

orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulgi uprawnień. 

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej 

stanowią również podstawę do przyznanie różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych 

przepisów. 
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Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który jest powoływany i odwoływany 

przez Starostę. W skład Zespołu wchodzą członkowie: sekretarz, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, 

doradcy zawodowi i pracownicy socjalni. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia dwóch 

pracowników, w tym Przewodniczący Zespołu. 

Ustalenie statusu osoby jako osoby niepełnosprawnej umożliwia korzystanie z szeregu form 

wsparcia adekwatnych do jej potrzeb i finansowych z budżetu państwa. Orzekanie 

o niepełnosprawności nie służy bezpośredniemu przyznawaniu osobom orzekanym świadczeń 

w szczególności pieniężnych, ale korzystaniu przez te osoby z różnych form wsparcia  

przede wszystkim w procesie rehabilitacji społecznej oraz aktywności zawodowej. 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby 

nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. 

Ponadto pozwala korzystać z szeregu form pomocy, do których należą m.in.: 

• możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość uczestnictwa w szkoleniach, 

korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych, możliwość wsparcia 

działalności gospodarczej i rolniczej, 

• możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, możliwość uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 

• ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, 

• usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, 

• uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego 

z pomocy społecznej. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy w roku 2020 wydał: 

• 1625 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

• 329 orzeczeń o niepełnosprawności, 

• 446 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 

• 2 karty parkingowe dla placówek. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy wydaje również 

legitymacje osoby niepełnosprawnej. Zarówno symbol przyczyny jak i stopień niepełnosprawności 

są wpisywane do legitymacji pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną ochronę danych szczególnie 
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wrażliwych. W roku 2020 Powiatowy Zespół w Brodnicy wydał 290 legitymacji osobom 

niepełnosprawnym. 

3. Geodezja, kartografia i kataster 

W systemie informatycznym prowadzone i aktualizowane są bazy danych: 

• ewidencji gruntów i budynków (EGiB), 

• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

• baza obiektów topograficznych (BDOT500) 

• baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), 

• rejestr cen i wartości nieruchomości (RCIWN), 

• rejestr nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym (UW). 

Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla Powiatu 

Brodnickiego. 

W 2020 roku w ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii: 

• przyjęto i udostępniono jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, 

materiały powiatowego zasobu do 2846 zgłoszeń prac geodezyjnych, 

• przyjęto do zasobu 2588 operatów technicznych jako wynik prac geodezyjnych 

oraz zaktualizowano odpowiednie bazy danych w tym 157 operatów w formie elektronicznej, 

• na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 5055 zmian do rejestru ewidencji, gruntów  

i budynków, 

• zrealizowano 5305 wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu, w tym 508 przez  

usługi on-line, 

• uzgodniono, skoordynowano 339 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji 

projektowej, sporządzono protokoły z narad koordynacyjnych, wpasowano i wkreślono 

uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej, 

• wydano 8983 Dokumentów Obliczenia Opłaty za wykonane usługi 

• udostępniono 140 danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych, 

• zarejestrowano 1059 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości. 

Trwają prace związane z realizacją przez Powiat Brodnicki projektu pod nazwą:  

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu 14 września 
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2018r. r. na kwotę 3 558 872 zł.. Zakończenie projektu 30 czerwca 2021r. W ramach tego projektu 

zostało zeskanowane ok. 51 100 szt. dokumentów technicznych , utworzono i zharmonizowano bazy 

BDOT500 i GESUT dla 11 jednostek ewidencyjnych powiatu brodnickiego. W roku 2020 odebrano 

wyniki prac na kwotę 2 597 925,29 zł. 

Przy pomocy środków finansowych pozyskanych za udostępnianie powiatowego państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wykonano 

zadania: projekt modernizacji szczegółowej osnowy poziomej oraz osnowy wysokościowej  

dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz wyniesienie projektu osnów na terenie 

jednostki ewidencyjnej Brzozie. 

Geoportal brodnicki /www.mapa.brodnica.com.pl/ działa nieprzerwanie od 2012 roku 

corocznie zwiększając ilość prezentowanych danych oraz użytkowników końcowych.  

W dniu 20 kwietnia 2020 roku podpisano kolejne porozumienie z gminami naszego powiatu, 

porozumienie w sprawie przejęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych 

przestrzennych. Na mocy umowy zadania z zakresu systemu informacji przestrzennej Powiat 

Brodnicki będzie wykonywał w terminie do 31 grudnia 2024 r. W 2020 roku zanotowano 

41612 unikalnych wejść osób w profilu publicznym oraz 13915 w profilu szyfrowanym łącznie 

pobrano łącznie pobrano 6 289 071 obrazów. Oprócz mieszkańców z terenu powiatu, korzystały  

z niego regularnie podmioty publiczne (upoważnieni pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu 

brodnickiego) oraz użytkownicy firm prywatnych skupionych wokół sektora usług  

geodezyjnych i projektowych. 

Dzięki Geoportalowi Powiatu Brodnickiego udostępniono kolejne e-usługi: 

• pełną możliwość zamawiania dokumentów geodezyjno-kartograficznych przez Internet -

usługa ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańcom do rejestrów prowadzonych przez 

Starostę Brodnickiego. Bez wychodzenia z domu, korzystając z przeglądarki internetowej 

zamówić można mapę ewidencyjną, zasadniczą, glebowo-rolniczą lub mapę w postaci 

numerycznej. Użytkownicy posiadający „profil zaufany” pozyskać mogą również dane 

z rejestru ewidencji gruntów i budynków w postaci wyrysów i wypisów. Zastosowanie tego 

rozwiązania znacznie ułatwia dostęp obywateli do organów samorządu i administracji 

państwowej. Pozwala zwiększyć wydajności działań oraz zmniejszyć koszty zarówno  

po stronie mieszkańców jak i administracji, a także znacznie przyspiesza czas pozyskania 

wnioskowanych dokumentów geodezyjno-kartograficznych, 

• składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu -usługa umożliwia złożenie wniosku na naradę ZUD oraz przesłanie niezbędnych 

załączników, 
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• internetową obsługę koordynacji i uzgadniania dokumentacji projektowej – usługa umożliwia 

przeprowadzanie narady koordynacyjnej, 

• obsługa wykonawcy prac geodezyjnych – usługa zapewnia zgłaszanie prac geodezyjnych, 

uzgodnienie listy materiałów, przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych, generowanie 

dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności, pobieranie materiałów i danych 

z bazy EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy, przekazywanie 

wykonanych prac geodezyjnych. Wykonawcom umożliwiono składanie operatów 

technicznych w wersji cyfrowej, 

• zapytania komornicze - wyszukiwanie osób i instytucji w bazie EgiB, zamawianie wypisów 

dla wyszukanych osób i instytucji, 

• obsługa rzeczoznawców majątkowych,- możliwość przeglądania danych z bazy RciWN, 

zamawianie danych wraz z płatnością elektroniczną, pobieranie danych, 

• weryfikacja statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej- usługę dla zleceniodawców weryfikująca 

status zgłoszenia na podstawie jego numeru, forma informowania o rzetelnym wykonaniu 

pracy geodezyjnej, 

• weryfikacja pobranych map. 

Na mocy zarządzenia Starosty Brodnickiego powołano zespół do spraw prowadzenia listy 

biegłych: rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach 

administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Celem zespołu jest powoływanie biegłych rzeczoznawców 

majątkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu  

na realizację, lokalizację inwestycji infrastrukturalnych, szkód powstałych wskutek ograniczenia 

sposobu korzystania, zajęcia, ograniczenia praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej 

i zagrożenia powstaniem szkody, wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu odszkodowania, zwrotu 

nieruchomości wywłaszczonej, zamiennej lub jej części. 

Prowadzenie zadań z dziedziny gospodarki nieruchomościami oraz ochrony gruntów rolnych. 

Wydział wykonuje zadania związane z tworzeniem, aktualizacją zasobu nieruchomości Powiatu 

i Skarbu Państwa oraz dysponowaniem tym mieniem poprzez m.in.: nabywanie, sprzedaż, oddawanie 

w najem, dzierżawę, przekazywanie w trwały zarząd, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości 

Powiatu i Skarbu Państwa. Opiniuje decyzje o warunkach zabudowy, wydaje zezwolenia na 

wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, wydaje decyzje w zakresie rekultywacji  

i zagospodarowania zdegradowanych gruntów rolnych. 
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Ilość postepowań (wizje terenowe z udziałem biegłych z zakresu wyceny nieruchomości  

oraz wydane decyzje administracyjne) w zakresie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęcie 

własności nieruchomości w związku z prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi z ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 36 szt. 

Ilość wydanych decyzji w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 285 szt. Ilość 

wydanych decyzji w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji – 3 szt. Ilość postepowań 

w zakresie opiniowania warunków zabudowy pod katem ochrony gruntów rolnych 

i leśnych – 659 szt. 

Uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi miejskie na terenie miasta Brodnica 

- 19 nieruchomości. Prowadzono postępowania związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu 

Państwa i Powiatu Brodnickiego, m.in. uzyskano zgodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 

sprzedaż lokali stanowiących własność Skarbu Państwa. Regulowano stan prawny nieruchomości po 

wspólnotach gruntowych. Prowadzono postępowania administracyjne związane z przejęciem przez 

Skarb Państwa nieruchomości zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym – nieruchomość. Prowadzano postępowania administracyjne dotyczące 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Rozpatrywano trzy sprawy odnośnie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej. Ustanowiono 

służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego. 

Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 70 postępowań. 

Prowadzenie postępowania w sprawie nabycia na własność prawa użytkowania wieczystego – 

3 postępowania. Rozliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na skutek kupna 

sprzedaży, ustalenie wysokości odsetek z tytułu zabezpieczenia hipotecznego na nabytej 

nieruchomości – 36 postępowań. Przeprowadzenie procedury związanej z ustaleniem stawki 

procentowej oraz wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.  

Przeprowadzenie procedury związanej z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego – 15 nieruchomości. Przeprowadzenie procedury związanej z aktualizacją opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu – 9 nieruchomości. 

4. Kultura, sport 

W 2020 roku część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana ze względu na pandemię. 

Zostały one opatrzone odpowiednim komentarzem w rubryce uwagi. 
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1. Wsparcie zadań z zakresu kultury 

Kwota wsparcia zadań z zakresu kultury: 

• zaplanowano 46 500,00 zł, 

• wydatkowano 11 154,42 zł. 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Miasto Brodnica Gmina 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
III Szaradziarski Turniej Wiedzowy 

o Puchar Starosty Brodnickiego 

Brodnicki Klub 

Szaradzistów „Jolka” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

2 
VII Powiatowy Konkurs Czytelniczy 

dla klas I-III Szkół Podstawowych 

Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna  

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

3 
Spotkanie autorskie z twórcą książek 

dla dzieci i młodzieży 

4 
VIII Powiatowy Konkurs Pięknego 

Czytania Lektor 2020 

5 
Konkurs literacko-przygodowy 

„Powiatowy Detektyw” 

6 
Spotkanie autorskie z twórcą książek 

dla dorosłych 

7 
„Rap Wars” - potyczki muzyki Rap 

dla młodzieży szkół średnich 

Brodnicki Dom 

Kultury 
 

8 
Powiatowy Przegląd  

Kolęd i Pastorałek 

9 
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy  

- etap powiatowy 

10 
Powiatowy Przegląd Widowisk 

Bożonarodzeniowych i Zapustnych 

11 

X Festiwal Piosenki Biesiadnej  

„Od Biesiady do Biesiady”  

Przegląd Zespołów Artystycznych 

Towarzystwo 

Przyjaciół Kultury 

„Ziemia 

Michałowska” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

12 „Katarzynki 2020” Towarzystwo 

Miłośników Kultury 

„Brodniczanka” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 
13 

Warsztaty Artystyczne dla Seniorów 

Powiatu Brodnickiego 

14 

XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny  

im. Marka Kaźmierkiewicza  

dla uczniów szkół średnich zawodowych 

o tytuł: Matematyk Powiatu Brodnickiego 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

i Ustawicznego  

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

15 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 

eliminacje powiatowe 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych - 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego  

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 16 

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” 

17 
VIII Powiatowy Festiwal  

Pieśni Patriotycznej 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 
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Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

18 
II Powiatowa Mała Olimpiada 

Języka Niemieckiego 

Filomatów Ziemi 

Michałowskiej  

w Brodnicy 
Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

19 
VII Powiatowy Konkurs  

Kolęd Obcojęzycznych 

20 
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych  

„V Filomacka ruletka” 

21 
„Świat widziany oczami  

małego podróżnika” 

Stowarzyszenie „BEZ 

GRANIC” w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

22 
Zakończenie lata  

na Zamku w Brodnicy 

Stowarzyszenie  

„SAGITTA” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Gmina Bobrowo 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
Powiatowy Konkurs  

Palm Wielkanocnych 

Urząd Gminy 

w Bobrowie 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

2 
VII Powiatowy Festyn Ludowy 

„Ocalić od Zapomnienia” 

Stowarzyszenie 

na rzecz kultywowania 

tradycji ludowej 

„Złoty Krąg” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Gmina Brzozie 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 Kiermasz Wielkanocny Stowarzyszenie  

„Po Drodze” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

2 Festyn „Barwy Jesieni”  

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Miasto i Gmina Górzno 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 Festiwal Brodnica CLASSIX 
Fundacja Mai i Mata 

Kwiatkowskich 
 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
IV Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej 

i Turystycznej 

Centrum Kultury 

i Sportu 

w Jabłonowie 

Pomorskim 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 2 Misterium Męki Pańskiej 

3 
Powiatowy Konkurs Piosenki  

w Języku Angielskim 
Szkoła Podstawowa  

im. J. Kusocińskiego  

w Jabłonowie 

Pomorskim 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

4 

Powiatowy Konkurs Kolęd  

i Piosenek Świątecznych  

w Języku Angielskim 

5 
Powiatowy Konkurs Plastyczny  

na Kalendarz Adwentowy - j. niemiecki 
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6 
Rejonowy Konkurs Recytatorski - poezja 

wybranego polskiego poety 

7 

XII Powiatowy Konkurs Geograficzny 

„Mistrz Mapy” (pod patronatem UMK w 

Toruniu) 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie 

Pomorskim 

 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Gmina Osiek 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 

VIII Konkurs Recytatorski 

dla Seniorów 

„Śpieszmy się kochać ludzi …” Gminny Ośrodek 

Kultury w Osieku 
 

2 
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla 

Dzieci „Samochwała” 

3 Raz na ludowo w gminie Osiek 

4 
XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla 

Szkół Podstawowych „Gżegżółka” 

Szkoła Podstawowa 

im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu 

w Osieku 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Gmina Świedziebnia 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
Xi Powiatowy Festiwal Piosenki 

„Cudowna muzyka” 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Świedziebni Chór 

„ARIOSO” 

ze Świedziebni 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

2 
VIII Powiatowy Konkurs Poezji 

Obcojęzycznej dla szkół podstawowych 

Szkoła Podstawowa  

w Janowie 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury – Gmina Zbiczno 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
V Powiatowy Konkurs pod hasłem 

„Na tropie zabytków  

Powiatu Brodnickiego” 

Zespół Szkół w 

Pokrzydowie 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

2 
„Kolędy i Pastorałki” oraz „Potrawy 

Wigilijne” 
KGW Zbiczno  

3 
XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki 

Romantycznej - o miłości w Zbicznie 

Amatorski Zespół 

Wokalno-

Instrumentalny - 

„Wesołe Kumoszki” 

 

4 
I Powiatowy Festiwal Smaku 

i Tradycji 
KGW Pokrzydowo 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 
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Wsparcie zadań z zakresu kultury – inne – Miasto Golub-Dobrzyń 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

2 

IV Edycja Międzynarodowego Konkursu 

Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja 

między rywalizacją i współpracą” 

Oddział PTTK 

im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego 

w Golubiu-Dobrzyniu 

 

2. Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Kwota wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 

• zaplanowano 34 100,00 zł, 

• wydatkowano 17 656,25 zł. 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – Miasto Brodnica Gmina 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
Powiatowe Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 
Powiatowy 

Organizator Sportu 
 

2 Koszty wyjazdów reprezentacji 

3 Obóz sportowy 

Miejski Uczniowski 

Klub Lekkoatletyczny 

„Brodnica” 

 

4 
Turniej bowlingowy  

o Puchar Starosty Brodnickiego 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Kujawsko-Pomorski - 

Koło Powiatowe w 

Brodnicy 

 

5 

XVII Memoriał  

Czesława Popławskiego  

w Kolarstwie Szosowym 

Chiptiming.pl 

Arkadiusz Popławski 
 

6 

Udział w zawodach w kręglach 

klasycznych i bowlingowych  

oraz udział w obozach szkoleniowo – 

sportowych 

Włocławsko - 

Brodnicki Klub 

Sportowy 

Niewidomych  

i Słabowidzących 

„Pionek” 

 

7 

Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 

Chłopców Szkół Rolniczych o puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Brodnicy 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego w 

Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

8 

Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora 

CKZiU w Brodnicy w Piłce Nożnej 

Dziewcząt na Orliku 

 

9 

Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora 

CKZiU w Brodnicy w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców 

 

10 
Mistrzostwa Powiatu 

w Szachach Szkół Średnich 
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11 
Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych 

o Puchar Starosty Brodnickiego 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

12 
Cykl turniejów dla dzieci i młodzieży 

„Sparta Cup 2019” 

Brodnicki Klub 

Sportowy SPARTA 
 

13 

Zawody wędkarskie o Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Brodnicy 

Polski Związek 

Wędkarski Koło 

„WIARUS” przy 

Jednostce Wojskowej 

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

14 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

chłopców i dziewcząt 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego 

w Brodnicy 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 
15 

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 

Jednostek OSP 

oraz MDP powiatu brodnickiego 

16 
Cykl 5-ciu imprez szachowych „Grand Prix 

Brodnicy” o Puchar Starosty Brodnickiego 
UKS Kujawiak  

17 
VII Kujawsko-Pomorski Turniej w Bocce 

Olimpiad Specjalnych 

Zespół Szkół 

Specjalnych 

w Brodnicy 

 

18 
Współzawodnictwo Hodowców w sezonie 

lotowym 2020r. 

Polski Związek 

Hodowców Gołębi 

Pocztowych Zarząd 

Oddziału Brodnica 

 

19 Turniej Brydża Sportowego 

Stowarzyszenie 

OMEGA Sekcja 

Brydża Sportowego 

 

20 
IX Bieg Uliczny pn. 

„Dycha Anny Wazówny” 

Stowarzyszenie  

„Brodnica Biega” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

21 Jare Gody – wiosenny turniej Stowarzyszenie 

„SAGITTA” 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

22 I Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę  

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 

XI Wojewódzki  

Wiosenny Miting Lekkoatletyczny 

Szkół Ponadgimnazjalnych - Jabłonowo 

Pomorskie 2019 

Zespół Szkół 

w Jabłonowie 

Pomorskim 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – Miasto i Gmina Górzno 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 
Towarzyskie Zawody Spławikowe 

o Puchar Starosty Brodnickiego  

Polski Związek 

Wędkarski  
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2 Dzień Dziecka z Wędką 2020 
Koło nr 18 

w Górznie 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – Gmina Osiek 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 

XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Brodnickiego w tenisie stołowym 

„WIOSNA 2020” 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Osieku 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – Gmina Świedziebnia 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 

XIV Turniej Gmin - 

Sportowa Integracja - 

Pamięci Zbigniewa Gontarskiego 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

 w Świedziebni 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – inne – Miasto Toruń 

Lp. Nazwa zadania Organizator Uwagi 

1 

„24. Rajd Brodnicki”, runda Mistrzostw 

Okręgu w Konkursowej Jeździe 

Samochodem Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Motorowego 

Automobilklub 

Toruński 
 

2 

I Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny 

Wazówny” 

„PACIFIC”  

Toruński Klub 

Kolarski 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane ze względu 

na COVID-19 

5. Ochrona środowiska i przyrody 

Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa 

ochrony środowiska, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prawa wodnego, 

geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa 

śródlądowego, rolnictwa. 

Uproszczone plany urządzenia lasów. 

W 2020r. wykonano uproszczone plany urządzenia lasów dla gmin Brodnica, Górzno, Bobrowo 

i Brodnica Miasto. 
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6. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Analizy sytuacji na przestrzeni ostatnich lat, wskazują na fakt iż, zagrożenie powodzią powiatu 

należy do mało prawdopodobnych, a zjawiska z tym związane polegają na cyklicznych  

podtopieniach terenów zalewowych położonych wzdłuż koryta rzek i cieków wodnych, 

nie przynosząc tym samym istotnych szkód w infrastrukturze i gospodarce, miejscowości  

na terenie którego wystąpiło to zjawisko. 

Lokalne podtopienia terenów wiejskich i miejskich mogą powstać  

w wyniku mało prawdopodobnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektów i urządzeń 

hydrotechnicznych zlokalizowanych na zbiornikach retencyjnych lub w sytuacji gwałtownego 

podniesienia stanu wód w korycie Drwęcy wskutek nieprzewidzianych zjawisk meteorologicznych 

takich jak: zlodzenia powierzchni koryta, gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej  

czy ulewne deszcze. 

Reasumując ryzyko powstania powodzi jako zjawiska zagrażającemu życiu lub zdrowiu 

przynoszącemu straty społeczne i gospodarcze na terenie powiatu określa się jako mało 

prawdopodobne. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Brodnicy nie posiada magazynu 

przeciwpowodziowego. Baza Magazynowa gmin jest wystarczająca i pokrywa całkowicie potrzeby 

w zakresie zwalczania skutków i prowadzenia akcji przeciwpowodziowych. Niemniej jednak, 

każdego roku w miesiącach podwyższonego ryzyka wystąpienia zjawisk lokalnych podtopień 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzi następujące zadania 

z zakresu ochrony przed powodzią: 

• Aktualizuje się Plan Ochrony Przeciwpowodziowej, 

• Monitoruje się stan wód na charakterystycznych dla powiatu wodowskazach i weryfikuje się 

aktualną sytuację zagrożenia powodziowego, 

• Ogłasza i odwołuje stany pogotowia i alarmu powodziowego na podstawie danych 

z obserwacji na posterunkach wodowskazowych, 

• Opracowuje się okresowe meldunki i sprawozdania z realizacji zadań związanych  

z usuwaniem skutków lokalnych podtopień, 

• Organizuje się posiedzenia PZZK poświęcone tematyce wynikającej z aktualnej sytuacji 

powodziowej. 

Opracowuje się zbiorcze informacje o ewentualnych stratach w infrastrukturze komunalnej  

JST oraz stratach spowodowanych podtopieniami w rolnictwie. 
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, 

• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Na podstawie: 

• Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), 

• Zarządzenie nr 150/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017r.  

w sprawie wprowadzenia i stosowania zaleceń do Miejskich i Powiatowych Planów 

Zarządzania Kryzysowego. 

Opracowano Powiatowy „Plan Zarządzania Kryzysowego”, którego integralną częścią 

jest załącznik „Operacyjny Plan Ochrony Przeciwpowodziowej” zatwierdzony przez Wojewodę 

Kujawsko-Pomorskiego. 

Ostatnią aktualizację dokumentu przeprowadzono w 2019 r. 

Powyższe dokumenty zawierają najistotniejsze informacje w zakresie prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń związanych ze zjawiskami przeciwpowodziowymi: 

• charakterystykę zagrożeń, 

• procedury związane z ogłaszaniem alarmów o zagrożeniach, 

• kompetencje w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków, 

• określenia sił i środków przeznaczonych do likwidacji zagrożeń. 

W 2020 roku nie prowadzono żadnych inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

7. Obronność 

Głównym celem działania w zakresie przygotowań obronnych w powiecie jest doskonalenie 

czynności ujętych w planie operacyjnego funkcjonowania, dotyczących zaspakajania potrzeb  

Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych oraz przygotowania do funkcjonowania starostwa 

oraz administracji zespolonej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny. 

Zadania związane z obronnością realizowane są w powiecie zgodnie z opracowaną  

„Koncepcją Wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju w powiecie brodnickim” opracowaną 

zgodnie obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz wytycznymi Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego. 
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Na podstawie obowiązujących ustaw, wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

oraz opracowanej koncepcji zadania obronne w powiecie realizuje się na podstawie: 

1. Zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Starostwa 

Brodnickiego. 

Zakres opracowano w 2005 roku na podstawie Zarządzenia nr 18/05 Starosty Brodnickiego  

z dnia 4 listopada 2005 roku. Zakres zawiera zadania związane z obronnością przypisane do realizacji 

w czasie pokoju poszczególnym komórkom organizacyjnym Starostwa. Dokument jest zatwierdzony 

przez Starostę Brodnickiego. Jest aktualizowany zgodnie ze strukturą organizacyjną starostwa. 

2. Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu brodnickiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz z załącznikami. 

Dokumenty te są niejawne i dotyczą zadań wykonywanych w wyższych stanach gotowości 

obronnej państwa. Dokumenty opracowano na podstawie Zarządzenia nr 18/05 Starosty 

Brodnickiego z dnia 15 września 2005 roku. Plan operacyjny jest uzgodniony z Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Bydgoszczy i Zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. Dokumentacja jest 

aktualizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

3. Planu Akcji Kurierskiej Powiatu Brodnickiego. 

Dokument niejawny opracowany na podstawie Zarządzenia nr 264 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku założeń  

i schematu akcji kurierskiej na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Plan zawiera 

założenia i schemat akcji kurierskiej realizowanej na terenie powiatu na korzyść Sił Zbrojnych RP. 

Podlega bieżącej aktualizacji. 

4. Planu przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Starostwa Brodnickiego 

na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy. 

Plan opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004 r. nr 98, 

poz.978). Dokument niejawny. Określa sposób i miejsce przemieszczenia starostwa na zapasowe 

miejsce pracy. Plan uzgodniony z WBZK K-P UW w Bydgoszczy zatwierdzony przez Starostę. 
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5. Wytycznych Starosty Brodnickiego do działalności w zakresie szkolenia obronnego 

na terenie powiatu brodnickiego w 2020 roku. 

Wytyczne uwzględniają postanowienia wynikające z następujących dokumentów: 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), 

• Wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku 

do szkolenia obronnego w 2018 roku, 

• Programu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2025, 

• Planu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok. 

Celem Wytycznych jest określenie głównych kierunków szkolenia obronnego i sposobu jego 

realizacji. Wytyczne umożliwiają aktualizację programu szkolenia, sporządzenia rocznych planów, 

a także właściwą realizację procesu szkolenia obronnego. Dokument opracowywany corocznie przez 

Starostę Brodnickiego. 

6. Programu szkolenia obronnego powiatu brodnickiego na lata 2020-2023. 

Program opracowano na okres trzech lat i w latach następnych w terminie do 31 grudnia podlega 

aktualizacji co jednocześnie wydłuża o rok okres jego obowiązywania. Precyzuje on najistotniejsze 

zagadnienia dotyczące organizacji i realizacji procesu szkolenia obronnego zapewniając w ten sposób 

możliwość określania i osiągania celów szkoleniowych zarówno 

w perspektywie rocznej jak i wieloletniej. Stanowi on podstawę do opracowania rocznych planów 

szkolenia obronnego. Dokument opracowywany przez Starostę Brodnickiego. 

7. Planu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy na rok 2020. 

Jest to uszczegółowienie „Programu szkolenia..” na dany roik szkoleniowy. W planie określa się 

cele szkoleniowe, które zamierza się osiągnąć w roku szkoleniowym oraz formy i metody szkoleń 

oraz grupy szkoleniowe podlegające szkoleniu. Dokument opracowywany przez Starostę 

Brodnickiego. 

Ponadto na potrzeby właściwego wykonywania zadań obronnych opracowano obowiązującą 

dokumentację i zorganizowano: 

• system stałych dyżurów w powiecie brodnickim (Zarządzenie nr 17/2016 Starosty 

Brodnickiego z dnia 9 września 2016 roku). System ten tworzy się na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchomienia zadań ujętych 

w „Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz planach operacyjnych 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz uruchamiania w warunkach 

wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem 
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gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych poziomu zagrożenia 

terrorystycznego, 

• system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (Zarządzenie nr 23/2018 Starosty 

Brodnickiego z dnia 26 lipca 2018 roku). Celem SWO jest: 

− uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności  

oraz mieniu i środowisku, 

− uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności  

oraz mieniu i środowisku, 

− utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla ludności  

oraz mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, rządowych 

i samorządowych, 

− szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także zapewnienie  

w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania  

i Alarmowania, 

• system wykrywania i alarmowania na terenie powiatu brodnickiego (Zarządzenie  

nr 22/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 26 lipca 2018 roku). System stworzono w celu 

uzyskiwania informacji niezbędnych do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami 

związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów 

technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami, pożarami lub innymi podobnymi 

zdarzeniami. 

• Punkt Kontaktowy Host Nation Suport (HNS) (Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Brodnickiego 

z dnia 5 grudnia 2018 roku). Punkt Kontraktowy HNS powołuje się  

w celu przygotowania na obszarze powiatu brodnickiego warunków do realizacji zadań 

obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych. Wsparcie 

przez państwo-gospodarza Host Nation Suport zwane dalej HNS to cywilna i wojskowa 

pomoc udzielana przez państwo-gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych 

i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują 

zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. 

Wydziałem wiodącym realizującym zadania z zakresu obronności w Starostwie Powiatowym w 

Brodnicy jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ponadto zgodnie 

z Zarządzeniem nr 26/2005 Starosty Brodnickiego z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia 

ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Starostwa 

Brodnickiego zadania obronne przypisano dla poszczególnych wydziałów. 
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Zadania obronne w 2020 r. wynikające z wytycznych wyższych przełożonych oraz własnych 

zostały wykonane w 100%. Obowiązujące sprawozdania z realizacji zadań obronnych przesłano do 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

W 2020 roku nie prowadzono inwestycji związanych z obronnością. 

8. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Brodnicki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Komórka organizacyjna realizująca to zadanie: Wydział Organizacyjny. 

Zgodnie z przepisami nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

przysługuje osobie uprawnionej, tzn. osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej, a od 16 maja 2020 r. również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową 

działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoby uprawnione 

nie płacą za uzyskaną pomoc. Koszty udzielania takiej pomocy są pokrywane z budżetu państwa 

z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie powiatom dotacji celowej. 

W ramach nieodpłatnej pomocy osoby uprawnione mogą skorzystać z trzech różnych usług. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców 

prawnych i polega na: udzieleniu informacji jak, z prawnego punktu widzenia, wygląda sytuacja 

osoby uprawnionej oraz jakie są jej prawa i obowiązki, udzielaniu informacji w jaki sposób osoba 

uprawniona może rozwiązać swój problem prawny, sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych 

lub sądowoadministracyjnych, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 

lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, poinformowaniu o kosztach postępowania sądowego 

i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy do sądu. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców 

obywatelskich, osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów  

w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. 

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska obejmuje także sprawy 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalnością gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  
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Nieodpłatna mediacja jest prowadzona w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy, w ramach nieodpłatnej mediacji, udziela 

mediator. Nieodpłatna mediacja jest kierowana do osób, które są zainteresowane polubownym 

rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą bez konieczności kierowania 

sprawy do sądu. 

Na terenie Powiatu Brodnickiego w 2020 r. działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy: 

• dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – jeden punkt zlokalizowany w budynku 

Starostwa Powiatowego w Brodnicy, prowadzony wspólnie przez adwokata i radcę 

prawnego oraz jeden punkt tzw. „mobilny” zlokalizowany w 2 miejscowościach: 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim oraz w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Osieku, prowadzony przez organizację pozarządową „Zaborskie Towarzystwo Naukowe” 

z s. w Brusach, 

• jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z dyżurem specjalizującym się  

w mediacji – zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, prowadzony 

przez organizację pozarządową „Zaborskie Towarzystwo Naukowe” z s. w Brusach. 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, pomoc prawna od 16 marca 2020 r.,  

z wyjątkiem punktu w Osieku, odbywała się za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość – porady telefoniczne. 

Z porad prawnych w 2020 r. skorzystało łącznie 574 osoby uprawnione, z tego: 

• w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa – 128 osób, 

• w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa – 364 osoby, 

• w punkcie zlokalizowanym w Jabłonowie Pomorskim – 61 osób, 

• w punkcie zlokalizowanym w Osieku – 21 osoby. 

W zdecydowanej większości pomoc prawna dotyczyła udzielania porad  z dziedzin prawa 

cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. 


