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Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

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 2018. 

 

 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-pomorski) 

 żuromińskim (województwo mazowieckie) 

 działdowskim, nowomiejskim (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 km
2
. Najmniejszą powierzchnię 

spośród wszystkich gmin tworzących Powiat ma gmina miejska Brodnica (23 km
2
), a 

największą gmina Bobrowo (145 km
2
). 

 
Powiat brodnicki zamieszkuje 78 861 mieszkańców. 
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Liczba ludności na terenie powiatu brodnickiego- stan na dzień 30.06.2018r.  

Lp. 
Ogółem  

 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Powierzchnia 

Gminy 

Gęstość 

zaludnienia 

Gminy 

1 
Powiat 

Brodnicki 
78861 39045 39816 1040 75 

2 Brodnica Miasto 28731 13713 15018 23 60 

3 Brodnica Gmina  8274 4208 4066 127 65 

4 Bobrowo Gmina 6352 3265 3087 145 43 

5 Brzozie Gmina 3784 1946 1838 94 40 

6 
Bartniczka 

Gmina 
4727 2393 2334 83 57 

7 Górzno Gmina 3933 1959 1974 120 32 

8 

Jabłonowo 

Pomorskie 

Gmina 

8977 4414 4563 135 66 

9 Osiek Gmina 4032 2018 2014 75 53 

10 
Świedziebnia 

Gmina 
5198 2662 2536 104 49 

11 Zbiczno Gmina 4853 2467 2386 134 36 
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Rozdział II. Ogólne podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w Brodnicy w roku 2018 
 

Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2018 roku 

 W 2018 roku  odbyło się 41 posiedzeń Zarządu w V kadencji oraz 3 posiedzenia 

Zarządu VI kadencji. Podczas V kadencji,  odbyły się 2 posiedzenia wyjazdowe, na których 

dokonano przeglądu stanu dróg powiatowych oraz zapoznano się ze stanem realizacji 

inwestycji drogowych.   

Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statut Powiatu określają podstawowe 

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

posiedzeniach. 

Zarząd Powiatu V kadencji przygotował 53 projekty uchwał oraz opiniował 7 projektów 

uchwał.  Zarząd Powiatu VI kadencji  przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu.   

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

przedłożył Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu na 2019 oraz projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.    

Sprawami związanymi z wykonywaniem budżetu Zarząd zajmuje się prawie na każdym 

posiedzeniu. Prace Zarządu w ciągu roku polegają na: 

 przygotowywaniu projektów uchwał 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. 

 

Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych 

 W omawianym okresie Zarząd powierzył p. Annie Rutkowskiej okresowe pełnienie 

obowiązków  dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych w Brodnicy podczas nieobecności 

dyrektora.   

Uchwałą Nr 319/175/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. rozwiązano  z dniem 27 lipca 2018 r. 

stosunek pracy z p. Ewą Radzikowską zatrudnioną na stanowisku dyrektora Rodzinnego 

Domu Dziecka we Fiałkach. 
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Uchwałą Nr 325/177/2018 zatrudniono p. Ewę Radzikowską  na stanowisko dyrektora 

Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach, z dniem 1 sierpnia 2018 r. 

Uchwałą Nr 331/179/2018 z dnia 30 sierpnia  2018 r.  powierzono p. Hannie Królikowskiej 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy na okres pięciu 

lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.  

Zgodnie z § 59 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 omawianym okresie Zarząd podjął  91 uchwał, które dotyczyły: 

 zmian w budżecie powiatu – 13, 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 1 

 inne finansowe – 7 

 upoważnień dyrektorów jednostek - 7  

 powołania komisji konkursowych – 3 

 ogłoszenia konkursów ofert oraz rozstrzygnięcia konkursów – 9, 

 powołania komisji przetargowych – 14 

 wynajmu lokali użytkowych -  3, 

 ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży lokalu/nieruchomości  - 3 

 opinii nt. planowanych inwestycji drogowych – 9 

 gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność  

           powiatu - 1 

 wyrażenia opinii na temat  zaliczenia dróg zlokalizowanych  na terenie gmin do 

kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej -  3 

 ogłoszenia  i zatwierdzenia konkursów na stanowisko  dyrektora - 2  

 zatrudniania  i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych – 4,     

 uchwalenia regulaminów organizacyjnych i ich zmiany - 5, 

 ustalenia składu komisji egzaminacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia  

           wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 5, 

 opinie planu zagospodarowania przestrzennego – 1 

 konsultacji rocznego Programu Współpracy - 1 

 

 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 
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jednostek organizacyjnych  powiatu  do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem  bieżącej działalności powiatu.    

Upoważnienia wydano: 

 p. Izabelli Lewandowskiej – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Brodnicy 

 p. Jackowi Gniadkowskiemu - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego                                    

i Ustawicznego w Brodnicy  

 p. Grażynie Sobczyk - inspektorowi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

 p. Anicie Wałdowskiej – zastępcy naczelnika w Wydziale Geodezji, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami, 

 p. Barbarze Bober  - dyrektorowi Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

 p. Wiesławowi Łupina  - dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w  Brodnicy 

 p. Kazimierzowi Gutowskiemu – dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Brodnicy 

 

1. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w Brodnicy  – uchwały podjęte w 

2018 r. 

 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Nr XLI/229/2018  z dnia 4 

stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

brodnickiego. 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 10 stycznia 2018 r., 

o harmonogram pracy aptek został przesłany  do 

urzędów gmin oraz aptek z terenu powiatu 

brodnickiego 

 

2.  

Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek, trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania oraz 

terminu i sposobu rozliczania 

wykorzystania dotacji. 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 10 stycznia 2018 r., 

o podjęta uchwała pozwoliła na realizację dotacji 

dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych 

do ewidencji Starosty Brodnickiego, zgodnie  z 

obowiązującym prawem. 

3.  

Uchwała Nr XLI/231/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVII/133/2016 z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie odpłatnie powierzchni na bar 

w trybie bezprzetargowym. 

o uchwałę przekazano do realizacji  dyrektorowi 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, 

o uchwała stanowiła integralną część wniosku                      

o dofinansowanie z samorządu Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego inwestycji pn. 

„Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem 

rehabilitacji dzieci  w istniejącym budynku Zespołu 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16437&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16438&bar_id=7543
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Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy”, 

o zmieniona uchwałą Rady Powiatu Nr L/268/2018 

4.  

Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Brodnicy. 

 

o Uchwałę przekazano kierownikowi Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy 

5.  

Uchwała Nr XLII/233/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą 

umowy na okres do 10 lat. 

 

o w dniu 26 stycznia podpisano umowę na wynajem 

pomieszczeń z Kujawsko  - Pomorską Izbą 

Rolniczą z/s w Przysieku na okres od 01.02.2018 r. 

do 31.01.2028 r.  

6.  

Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r. w sprawie wystawienia weksla in 

blanco jako zabezpieczenia realizacji 

umowy. 

 

o przekazano środki z PFRON-u w wysokości    

851.000 zł na funkcjonowanie ZAZ-u. 

7.  Uchwała Nr XLII/235/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Brodnickim na 

lata 2018-2020". 

o funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka, 

o funkcjonowanie zawodowej rodziny zastępczej, 

o objęcie wsparciem przez specjalistów – psycholog, 

o powrót dzieci do domu rodzinnego, 

o zgłoszenie do ośrodka adopcyjnego dzieci z 

uregulowaną sytuacją prawną, 

o przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na 

rodziny zastępcze i istniejące rodziny zastępcze, 

o dostosowanie placówki socjalizacyjnej do 

standardów.  

 

8.  Uchwała Nr XLII/236/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

brodnickiego na rok 2018. 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2018 r. 

o przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu 

9.  Uchwała Nr XLII/237/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018-2035. 

 

o przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu 

10.  Uchwała Nr XLII/238/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego planu kontroli Komisji 

o zatwierdzony przez Radę roczny plan kontroli  

przekazano do realizacji przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej, 

  

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16440&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16503&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17165&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16507&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16504&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16505&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16506&bar_id=7543
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Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

Rewizyjnej na 2018 r. 

11.  Uchwała Nr XLIII/239/2018  z dnia 27 

lutego 2018 r. w sprawie odwołania 

Skarbnika Powiatu. 

 

o uchwała została zrealizowana 

o stosunek pracy rozwiązano z dniem                                      

27 lutego 2018 r. 

 

 

12.  Uchwała Nr XLIII/240/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Brodnickiego na rok 2018. 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 5 marca 2018 r.;  

 

13.  Uchwała Nr XLIII/241/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

brodnickiego. 

 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 5 marca 2018 r., 

o harmonogram pracy aptek został przesłany do 

urzędów gmin  oraz aptek z terenu Powiatu 

Brodnickiego 

14.  Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie  powołania Skarbnika 

Powiatu. 

 

o uchwała została zrealizowana, 

o na podstawie podjętej uchwały nawiązano stosunek 

pracy z p. Aleksandrą Sternicką- Rafało. 

15.  Uchwała Nr XLIV/243/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 23 marca 2018 r. 

 

16.  Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018-2035 

 

o przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu 

17.  Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie określenia zadań i 

wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

te zadania w 2018 r. 

o   uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Brodnicy, 

o zrealizowano następujące wydatki: 

1) na  dofinansowanie działalności  Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  wypłacono kwotę              199.950 zł, 

2) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę                      

13.034,67 zł, 

 

18.  Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 

o zatwierdzony przez Radę plan pracy przekazano 

do realizacji przewodniczącym komisji. 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16630&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16631&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16632&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16719&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16718&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16716&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16717&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16713&bar_id=7543
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podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

2018 r. w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2018 

r. 

19.  Uchwała Nr XLV/247/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego w sprawie 

podziału obszaru województwa 

kujawsko - pomorskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich numerów i 

granic oraz liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych do Sejmiku 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 

o uchwałę przesłano Marszałkowi Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego 

20.  Uchwała Nr XLV/248/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego; 

21.  Uchwała Nr XLV/249/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018-2035. 

o przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu 

22.  Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia "Oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Brodnickim za rok 2018".   

o Ocena  zasobów pomocy społecznej  obejmuje 

osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów  oraz ich rozkład ilościowy, 

o przedstawia infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je 

finansujący i realizujący. 

23.   Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018. 

o  uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi  

       Powiatu, 

o  uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 2 maja  2018 r.;  

 

 

24.  Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018-2035. 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu 

25.  Uchwała Nr XLVII/253/2018 Rady o sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16766&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16767&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16774&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17163&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16789&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16788&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17163&bar_id=7543
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podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 

r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu 

Brodnickiego za 2017 rok. 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r 

26.  Uchwała Nr XLVII/254/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 

r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok. 

 

o Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 

2017 rok. 

27.  Uchwała Nr XLVII/255/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 

r. w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

o Rada udzieliła Zarządowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 

28.  Uchwała Nr XLVII/256/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 

r. w sprawie projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą  - 

Prawo oświatowe oraz ustalania sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

o   uchwała wprowadziła pełne nazwy szkół, łącznie 

z imieniem szkoły w przypadkach, w których nie 

zostało to ujęte w uchwale Nr XXXII/171/2017 

Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r., 

a które mają być zachowane w ramach 

funkcjonującej sieci szkół prowadzonych  przez 

Powiat Brodnicki.   

29.  Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018. 

 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r. 

 

30.  Uchwała XLVIII/258/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości. 

o w dniu 12 lipca 2018 r. zawarto akt notarialny; dz. 

nr 124/7 położona w miejscowości Pokrzydowo 

Gm. Zbiczno zakupiona za kwotę 21.600 zł weszła 

w skład mienia powiatowego, użytkowana jako 

część pasa drogowego  drogi powiatowej nr 1812 

C;  

31.  Uchwała Nr XLVIII/259/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację projektu 

konkursowego pn. Rodzina w Centrum 

2". 

o projekt kierowany jest do rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz osób zagrożonych  wykluczeniem 

społecznym  wymagających wsparcia m.in. 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub 

prawnej, 

o ponadto rodziny skorzystały z warsztatów dla osób 

przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 

warsztatów socjoterapeutycznych  dla dzieci w 

wieku 7-13 lat oraz z wyjazdu edukacyjnego rodzin 

zastępczych z dziećmi nad Morze Bałtyckie, z 

warsztatów dla dzieci „Moje emocje”, warsztatów 

wzmacniających kompetencje rodzicielskie, 

prowadzono zajęcia z animatorem. 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17176&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17177&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16869&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16860&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17286&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17229&bar_id=7543
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podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

32.  Uchwała Nr XLVIII/260/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka w Brodnicy w dwie odrębne 

placówki opiekuńczo - wychowawcze i 

nadania im statutów. 

o Dom Dziecka przekształcono organizacyjnie w 

dwie odrębne placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, nadane zostały numery REGON  i 

NIP, przy czym numery REGON i NIP Domu  

Dziecka przeniesione zostały na Dom Dziecka Nr 1 

w Brodnicy, który przejął też jego mienie, 

o 30 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu uchwalił 

Regulaminy Organizacyjne Domu Dziecka Nr 1                         

o Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy, 

o do  31 sierpnia 2018 Dom Dziecka funkcjonował  

przy ul. Tylnej 4,  zapewniał opiekę i wychowanie 

30 wychowankom. 

o z dniem 1 września 2018 r. przekształcony został w 

dwie 14-osobowe Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze: Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy 

oraz Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy 

  

33.  Uchwała Nr XLVIII/261/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 

Brodnickiego do realizacji projektu pn. 

"Kompetencje kluczem do kariery" w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2 "Kształcenie ogólne i 

zawodowe" dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

o w dniu 11 lipca 2018 r. podpisano umowę                         

z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, 

o wartość projektu wynosi 570.378,75 zł, uzyskano 

95% dofinansowania na poziomie 541.859,81 zł, w 

tym: z Funduszu: 484 821,93 zł (tj. 85% kwoty 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

Projektu), z budżetu Państwa w formie dotacji 

celowej: 57.037,88 zł (10%), udział środków 

własnych Powiatu wyniósł 28.518,94 zł(5%) 

o projekt realizowany jest w okresie od 3 września 

2018 r. do 28 czerwca 2019 r. 

o adresowany jest  do  uczniów oraz nauczycieli 

szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez 

Powiat Brodnicki tj. I Liceum Ogólnokształcące w 

Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Brodnicy – Technikum im. 

Sybiraków w Brodnicy oraz Zespołu Szkól w 

Jabłonowie Pomorskim – Liceum 

Ogólnokształcącego im. Edukacji Narodowej, 

o Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 

(technologie informacyjno – komunikacyjne - TIK, 

matematyczno – przyrodnicze, języki obce, 

przedsiębiorczość, język polski), 

 - doradztwo zawodowe, 

 - wsparcie  psychologiczno – pedagogiczne, 

- szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego 

dotyczące metody eksperymentu w edukacji i 

szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy z 

uczniem  

34.  Uchwała XLVIII/262/2018 Rady o uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17363&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17231&bar_id=7543
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Informacja o wykonaniu  

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2017. 

 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, 

o zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych, sprawozdanie przedłożono                   

w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Skarbowym                    

w Bydgoszczy 

35.  Uchwała Nr XLVIII/263/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018. 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 29 czerwca  2018 r.; 

 

36.  Uchwała Nr XLVIII/264/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na 

lata 2018-2035. 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu 

37.  Uchwała Nr XLVIII/265/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Brodnickiego. 

o uchwała została zrealizowana poprzez obniżenie 

wynagrodzenia Starosty Brodnickiego 

38.  Uchwała Nr XLIX/266/2018  Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 2 lipca 2018 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 5 lipca  2018 r. 

 

39.  Uchwała Nr XLIX/267/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 2 lipca 2018 

r.  w sprawie wyrażenia opinii do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie podziału obszaru 

województwa kujawsko - pomorskiego 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego. 

 

o uchwałę przesłano Marszałkowi Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego 

40.  Uchwała Nr L/268/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 

XXVII/133/2016 z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

o podpisano  umowę z Zakładem Aktywności 

Zawodowej w Brodnicy na nieodpłatne wynajęcie 

powierzchni 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17221&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17222&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17235&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17233&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17234&bar_id=7543
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Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

wynajęcie odpłatnie powierzchni na bar 

w trybie bezprzetargowym 

 

41.  Uchwała Nr L/269/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2018 r. 

o zrealizowano następujące wydatki: 

1) na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  wypłacono dofinansowanie na 

kwotę 134.831 zł, 

2) na  dofinansowanie działalności  Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  wypłacono kwotę 614.850 zł, 

3) na dofinansowanie barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych  w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych wypłacono dofinansowanie 

na kwotę 13.865,91 zł, 

4) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 325.958,97 zł, 

5) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych wypłacono 

dofinansowanie  na kwotę 22.127,89 zł; 

42.  Uchwała Nr L/270/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy. 

o uchwałę przekazano Dyrektorowi Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy 

43.  Uchwała Nr L/271/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego 

o przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się                    

w dniu 31 stycznia 2019r.,  

o nie wpłynęła żadna oferta 

44.  Uchwała Nr L/272/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego 

o przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się                     

w dniu 31 stycznia 2019r., nie wpłynęła żadna 

oferta. 

 

45.  Uchwała Nr L/273/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 

o przetarg został odwołany ze względu na podjęcie 

działań mających na celu poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości własnej 

Powiatu Brodnickiego 

46.  Uchwała Nr L/274/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 31 sierpnia   2018 r. 

 

47.  Uchwała Nr L/275/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17414&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17540&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17388&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17389&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17390&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17391&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17392&bar_id=7543
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Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na 

lata 2018 - 2035 

48.  Uchwała Nr LI/276/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 22 września 2018 r. w 

sprawie upamiętnienia 100 - lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości 

oraz uczczenia Jubileuszu 20- lecia 

powołania Powiatu Brodnickiego 

o uchwała podjęta podczas uroczystej sesji  

zorganizowanej w związku z obchodami 20-lecia 

Powiatu Brodnickiego 

49.  Uchwała Nr LII/277/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, 

odroczenia terminu płatności , rozłożenia 

na raty lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w 

instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

o uchwałę przekazano do realizacji  Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Brodnicy, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 16 października 2018 r., 

o zapisy uchwały stosowane są od dnia 31 

października br. przy wydawaniu decyzji w 

sprawie  ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w 

pieczy zastępczej. 

50.  Uchwała Nr LII/278/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. 

w sprawie zwiększenia wysokości 

środków finansowych na utrzymanie 

dziecka w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego 

prowadzonych przez powiat brodnicki 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 16 października 2018 r., 

o wyrównanie kwot miesięcznych środków 

przeznaczonych na utrzymanie dzieci za okres od 

1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. 

nastąpiło w terminie 10 dni od dnia wejścia   w 

życie uchwały,  

o na chwilę obecną świadczenia na utrzymanie 

wychowanków wypłacane są na bieżąco. 

  

 

51.  Uchwała Nr LII/279/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r.                      

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 roku 

2019 

 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 16 października 2018 r., 

o zapisy uchwały weszły w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r.; 

 

52.  Uchwała Nr LII/280/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu 

Brodnickiego. 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu   16 października 2018 r., 

o uchwała została zamieszczona na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce – 

Rada Powiatu/Uchwały oraz  w zakładce Statut 

Powiatu, 

 

 

53.  Uchwała Nr LII/281/2018 Rady Powiatu                     o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17460&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17543&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17545&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17546&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17544&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17547&bar_id=7543
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w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r.                     

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 16 października 2018 r. 

54.  Uchwała Nr LII/282/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Brodnickiego na 

lata 2018 - 2035 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu 

55.  Uchwała Nr LII/283/2018 Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2018 r. 

o zrealizowano następujące wydatki: 

1) na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  wypłacono dofinansowanie na 

kwotę 137.665 zł, 

2) na dofinansowanie działalności  Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  wypłacono kwotę 829.800 zł, 

3) na dofinansowanie barier architektonicznych,  w 

komunikowaniu się i technicznych  w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych wypłacono kwotę 48.665,91 

zł 

4) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 380.475,22 zł, 

5) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych wypłacono 

kwotę      22.127,89 zł 

 

56.  Uchwała Nr LIII/284/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 29 

października 2018 r. w sprawie 

wystawienia weksla in blanco jako 

zabezpieczenia realizacji umowy 

o w dniu 15 listopada br. podpisano weksel in blanco 

wraz   z deklaracją wekslową do kwoty 69.000 zł, 

co spowodowało przekazanie w dniu 21 listopada               

2018 r. dodatkowych środków finansowych na 

funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej                 

w Brodnicy 

57.  Uchwała Nr LIII/285/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 29 

października 2018 r.  w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy 

Powiatu Brodnickiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok 

 

o Program realizowany będzie w roku 2019  

58.  Uchwała Nr LIII/286/2018 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 29 

października 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Brodnickiego na rok 2018 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 2 listopada 2018 roku. 

59.  Uchwała Nr I/1/2018  Rady Powiatu w o Rada dokonała wyboru radnego Romana 

Pytlasińskiego  na Przewodniczącego Rady 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17553&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17559&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17611&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17578&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17576&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17663&bar_id=8209
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Brodnicy z dnia 21 listopada 2018 r. w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu 

Powiatu   w Brodnicy. 

 

 

60.  Uchwała Nr II/2/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu 

o Rada wybrała radnego Piotra Burkwicza na 

Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu VI kadencji 

61.  Uchwała Nr II/3/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu 

 

o Rada wybrała radnego Ambrożego 

Marchlewskiego na Wiceprzewodniczącego  Rady 

Powiatu VI kadencji 

62.  Uchwała Nr II/4/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru Starosty Brodnickiego 

o Rada wybrała radnego Piotra Boińskiego na 

Starostę  Brodnickiego VI kadencji Rady Powiatu 

63.  Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru Wicestarosty 

 

o Rada wybrała radnego Stanisława Kosakowskiego 

na Wicestarostę Brodnickiego VI kadencji Rady 

Powiatu 

64.  Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru Członków Zarządu 

Powiatu 

o Rada dokonała wyboru radnych: Anny Małkiewicz, 

Małgorzaty Miętkiewicz i Marka Buchalskiego na 

członków Zarządu Powiatu VI kadencji 

65.  Uchwała Nr II/7/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania komisji Rewizyjnej. 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji  

66.  Uchwała Nr II/8/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

67.  Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Budżetu, 

mienia i rozwoju Gospodarczego 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

68.  Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie  powołania Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

69.  Uchwała Nr II/11/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Obszarach 

Wiejskich i Ochrony Środowiska 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17737&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17738&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17709&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17710&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17711&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17739&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17740&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17741&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17742&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17743&bar_id=8209
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70.  Uchwała Nr II/12/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego. 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

71.  Uchwała Nr II/13/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej. 

 

o Rada dokonała wyboru  składu osobowego komisji 

oraz określiła przedmiot działania 

72.  Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Brodnickiego. 

o Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty na 

poziomie  wynagrodzenia w ubiegłej kadencji 

73.  Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wystawienia weksla in blanco 

jako zabezpieczenia realizacji umowy 

o w dniu 14 grudnia 2018 r. nastąpiło podpisanie 

weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową do 

kwoty 140.000 zł jako zabezpieczenie   

prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 

ze środków PFRON inwestycji pn.”Utworzenie 

mini baru wraz z pomieszczeniami rehabilitacji 

dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy”, 

o roboty budowlane trwały w okresie od sierpnia do 

listopada 2018 r. 

o w ramach zadania dokonano zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku 

ZOZ-u, utworzono mini bar oraz salę rehabilitacji 

dzieci w celu rozszerzenia działalności usługowo 

– gastronomicznej ZAZ-u, 

o do obsługi mini baru  zatrudniono 4 osoby 

niepełnosprawne, 

o 46 osób niepełnosprawnych korzysta nieodpłatnie              

z sali rehabilitacyjnej. 

74.  Uchwała Nr II/16/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

 

 

o wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu 

Brodnickiego na 2018 rok, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 7 grudnia 2018 r. 

 

75.  Uchwała Nr II/17/2018  Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r., 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018-2035 

 

o uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową 

Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035. 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17744&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17745&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17747&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17749&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17746&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17748&bar_id=8209
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76.  Uchwała Nr III/18/2018  Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie podwyższenia wysokości 

świadczeń pieniężnych dla rodzin 

zastępczych zawodowych i rodzinnych 

domów dziecka 

 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 3 stycznia 2019 r., uchwała 

weszła w życie               z dniem 1 lutego 2019 r., 

 

77.  Uchwała Nr III/19/2018  Rady Powiatu 

w Brodnicy zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2018 r 

o zrealizowano następujące wydatki: 

1) na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  wypłacono dofinansowanie na 

kwotę 135.542 zł, 

2) na dofinansowanie działalności  Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  wypłacono kwotę   829.800 zł, 

3) na dofinansowanie barier architektonicznych,  w 

komunikowaniu się i technicznych  w związku                         

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych wypłacono kwotę 63.665,91 zł, 

4) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wypłacono kwotę 388.881,87 zł, 

5) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji                  

i turystyki osób niepełnosprawnych wypłacono 

kwotę 30.127,89 zł, 

6) na zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 

niepozostającej w zatrudnieniu wypłacono 

dofinansowanie na kwotę  32.000 zł; 

 

78.  Uchwała Nr III/20/2018  Rady Powiatu 

w Brodnicy zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki 

oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków 

 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 3 stycznia 2019 r., uchwała 

weszła w życie    w dniu 18 stycznia  2019 r. 

79.  Uchwała Nr III/21/2018   Rady Powiatu 

w Brodnicy zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018 

o wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu 

Brodnickiego na 2018 rok, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. 

80.  Uchwała Nr III/22/2018  Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 

2018 - 2035 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi 

Powiatu, 

o uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową 

Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035. 

 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17796&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17804&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17797&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17798&bar_id=8209
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=17795&bar_id=8209


Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

23 

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w Brodnicy– uchwały podjęte przed  

1 stycznia 2018 r. , ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

1.  

Uchwała Nr 

XXXIX/216/2017   Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 29 

listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Programu 

Współpracy Powiatu 

Brodnickiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

 Szczegółowe informacje dot. wykonania uchwały  

znajdują się w Rozdziale III pkt. 4. 

2.  

Uchwała Nr 

XXXIX/220/2017 Rady 

Powiatu w Brodnicy z dnia 29 

listopada 2017 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu 

Brodnickiego  do realizacji 

Projektu pn. „Nie pracuję dla 

pieniędzy to pieniądz pracuje 

dla mnie” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014- 2020 Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i 

Zawodowe dofinansowanego 

ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

o wartość projektu  wynosi 1.969.786 zł, wartość 

dofinansowania 1.674.318 zł (85%), wkład własny Powiatu  

295.468,02 zł (15%)  

o projekt realizowany jest w okresie od 3 września 2018 r. do 

30 września 2020 r.  

o 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 Szkól w 

Jabłonowie Pomorskim, 

o w ramach projektu realizowane są następujące formy 

wparcia: 

 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów 

zawodowych, 

 kursy zawodowe, 

 kursy na prawo jazdy kat. B i B+E, 

 doradztwo zawodowe, 

 staże zawodowe, 

 studia podyplomowe dla nauczycieli  kształcenia 

zawodowego i doradców zawodowych. 

3.  

Uchwała Nr 

XL/227/2017  Rady Powiatu 

w Brodnicy z dnia 20 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu 

Brodnickiego  

na lata 2018-2035. 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu, 

o jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa otrzymały 

do realizacji plany finansowe 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16361&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16361&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16429&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16429&bar_id=7543
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Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

 

4.  

Uchwała Nr 

XL/228/2017 Rady Powiatu w 

Brodnicy z dnia 20 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Brodnickiego na rok 2018. 

 

 

o uchwałę przekazano do realizacji Skarbnikowi Powiatu, 

o uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 grudnia   

2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16420&bar_id=7543
https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=16420&bar_id=7543
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Rozdział III. Informacja o realizowanych planach , 

programach  i strategiach  
 

W powiecie w 2018 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 2014r. 

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 : 

1. Wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu 

2. Dobry stan infrastruktury technicznej 

3. Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych 

4. Bezpieczny powiat 

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

 

W 2018 roku realizowano cele cząsteczkowe w następującym zakresie: 

 

Cel cząsteczkowy Miernik/wskaźnik 

1. Wysoki standard ochrony zdrowia 

mieszkańców powiatu 

1. Liczba doposażonych instytucji ochrony 

zdrowia : 

• zakup mammografu dla ZOZ Brodnica 

– 1 szt. 

 

2.Dobry stan infrastruktury technicznej  1. Długość przebudowanych dróg 

powiatowych –6,417 km 

 

2. Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i 

ludzi młodych 

1.Liczba programów nauczania kształcenia 

zawodowego konsultowanych lub 

współtworzonych z pracodawcami-  4  tj.  

program pn. Praktyka najlepszą nauką!, 

Projekt „Kształci nas Europa”, Projekt 

„Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz 
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Cel cząsteczkowy Miernik/wskaźnik 

pracuje dla mnie”, projekt ,,Powiedz mi, a 

zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj 

mnie, a zrozumiem”. 

2.Wzrost aktywności zawodowej ludności- 

2 037 osób bezrobotnych podjęło pracę , 

3. Bezpieczny powiat  1.Liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi realizowanymi w ZOZ 

Brodnica: 

• program „Wczesne wykrywanie raka 

jelita grubego” – 238 osób, 

•program ”Profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród osób dorosłych 

 w oparciu o szczepienia przeciwko 

pneumokokom w woj. kujawsko-

pomorskim”- 100 osób 

 

4. Partnerska i spójna współpraca 

samorządów, ngo i innych instytucji 

1.Liczba imprez o zasięgu regionalnym  

i ponadregionalnym - 3 

 

 

 

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. 
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 W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego, podjęto 13 uchwał. 

 W roku 2018  zostały podpisane następujące  umowy na realizacje projektów 

wpisanych na listę podstawową Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Powiatu Brodnickiego: 

Lp 
Priorytet Inwestycyjny  

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

1 

3.Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

regionie działanie 3.3. 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Gmina 

Bartniczka 

"Termomodernizacja i 

remont czterech obiektów 

kultury w 

miejscowościach: 

Łaszewo, Jastrzębie, Nowe 

Świerczyny, Samin 

28 .04.2017  

aneks nr 1  

21.02.2018r. 

2 

Działanie 3.3. Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Gmina 

Bartniczka 

Termomodernizacja 

budynku o funkcji 

garażowo-gospodarczej 

położonego w Bartniczce 

przy Urzędzie Gminy 

Bartniczka 

26.09.2017 r. 

aneks nr 1 

27.03.2018r. 

3 

Oś  06 Solidarne 

społeczeństwo i 

konkurencyjne kadry,  

działanie 06.01 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną 

Gmina 

Bartniczka 

Termomodernizacja wraz 

ze zmiana sposobu 

użytkowania budynków 

oświatowych położonych 

w Grążawach na budynki 

służące realizacji usług 

opiekuńczych, jak również 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób 

starszych - dzienny Dom 

(SENIOR WIGOR) 

15.12.2017 r. 

aneks nr 1 

12.03.2018r. 

aneks nr 2 

03.08.2018r. 
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Lp 
Priorytet Inwestycyjny  

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

4 

PI: Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym Działanie 3.3. 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Gmina Zbiczno 

Termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy 

Zbiczno 

umowa 

9.10.2017r. 

Aneks nr 2 do 

umowy 5.09.2018 

5 

PI: Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym Działanie 3.3. 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Gmina Zbiczno 

Kompleksowa 

modernizacja energetyczna 

świetlicy GOKSiR  

w Pokrzydowie 

24.08.2018r. 

6 

Działanie 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejscka i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnej 

Gmina Miasta 

Brodnicy 

Inwestycja w infrastrukturę 

komunikacji miejskiej w 

Brodnicy 

05.03.2018r. 

7 

RPKP.06.00.00 - Solidarne 

społeczeństwo i 

konkurencyjne kadry/ 

RPKP.06.03.00-Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną/ 

RPKP.06.03.01 -Inwestycje w 

infrastrukturę przedszkolną 

Gmina 

Bobrowo 

Stworzenie nowych miejsc 

wychowania 

przedszkolnego poprzez 

przebudowę i remont 

części budynku 

Gimnazjum w Bobrowie 

wraz z budową placu 

zabaw. 

27.03.2018r. 
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Lp 
Priorytet Inwestycyjny  

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

8 

Poddziałanie 10.2.2. 

Kształcenie ogólne RPOWK-P 

2014-2020 

Gmina 

Brodnica, ul. 

Mazurska 13, 

87 – 300 

Brodnica 

Zdobywanie przez 

uczniów kompetencji 

kluczowych z 

przedmiotów 

matematyczno-

przyrodniczych i języka 

obcego ew szkołach 

Gminy Brodnica 

14.06.2018r. 

9 
PI.10i. Podziałanie 10.2.2. 

Kształcenie ogólne 

Powiat 

Brodnicki 

Kompetencje kluczem  do 

kariery 
11.07.2018r. 

10 
PI 10i. Podziałanie 10.2.2. 

Kształcenia ogólne 

Gmina Miasta 

Brodnicy 

Przygotowuję się do 

dorosłego  życia 
08.08.2018r. 

11 
Działanie 9.2. Aktywne 

włączenie społeczne 

MOPS 

Brodnica 

Włączenie społeczne 

mieszkańców Gminy 

Miasta Brodnica cz. I 

29.12.2018r. 

12 
Poddziałanie 10.2.2. 

Kształcenie ogólne 

Miasto i Gmina 

Jabłonowo 

Pomorskie 

Energia kompetencji w trakcie oceny 

13 

Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

regionie Działanie 

3.3.Efektywność energetyczna 

w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Miasto i Gmina 

Jabłonowo 

Pomorskie 

„Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie 

Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie (świetlice 

wiejskie): -Rozbudowa 

12.07.2018r. 
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Lp 
Priorytet Inwestycyjny  

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

budynku użyteczności 

publicznej (świetlica 

wiejska w Nowej Wsi) 

wraz z jego przebudową i 

termomodernizacją, -

Zmiana sposobu 

użytkowania części 

budynku użyteczności 

publicznej (świetlica 

wiejska w Lembargu) na 

pomieszczenia techniczne 

(kotłownie) wraz z jego 

przebudową i 

termomodernizacją” 

14 
Poddziałanie 9.2.1. Aktywne 

włączenie społeczne 

Miasto i Gmina 

Jabłonowo 

Pomorskie 

Aktywizacja osób 

wykluczonych i 

zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

w celu podjęcia 

zatrudnienia i uczestnictwa 

w życiu społeczności 

lokalnej miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie 

26.11.2018r. 

15 

Poddziałanie 10.2.2. 

Kształcenie ogólne RPOWK-P 

2014-2020 

Regionalny 

Ośrodek 

Edukacji 

Ekologicznej w 

Przysieku Sp. z 

o.o. 

ul. Parkowa 2, 

Przysiek 

87-134 Zławieś 

Wielka 

Warsztaty edukacyjne dla 

młodzieży 
28.09.2018r. 

16 

RPKP.10.00.00 Innowacyjna 

edukacja/RPKP.10.02.00 

Kształcenie ogólne i 

zawodowe/RPKP.10.02.01 

Wychowanie przedszkolne 

Gmina 

Bobrowo 

Czas na przedszkole - 

Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

13.12.2018r. 
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Lp 
Priorytet Inwestycyjny  

i Działanie/ Poddziałanie 

Podmiot 

składający 

projekt 

Tytuł projektu 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

17 

Działanie 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych, Schemat: 

Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach 

polityki terytorialnej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Gmina 

Brodnica, ul. 

Mazurska 13, 

87 – 300 

Brodnica 

"Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 560 

poprzez budowę ścieżki 

pieszo - rowerowej z 

miejscowości Osiek przez 

wieś Gorczenica (Gm. 

Brodnica) do miasta 

Brodnicy" 

12.09.2018r. 

     
 

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.  

Wskaźniki oceny efektywności realizacji Strategii :  

Opieka nad dzieckiem i rodziną - Piecza zastępcza w roku 2018 

 Funkcjonowanie 1 rodzinnego domu dziecka, 

 Funkcjonowanie 2 zawodowych rodzin zastępczych, 

 Objęcie wsparciem przez specjalistów – psycholog – 110 godzin, prawnik – 60 porad, 

pedagog – 100 godzin, psychiatra dla dzieci i młodzieży – 10 porad. 

 Powrót dzieci do domu rodzinnego- z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3 

dzieci, z rodzinnej pieczy zastępczej – 4 dzieci, 

 Zgłoszono 8 dzieci do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną , 

  szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i istniejące rodziny zastępcze 

ukończyło 24 osoby 

 Dostosowanie placówki socjalizacyjnej do standardów – utworzenie 2 placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego po 14 osób. 
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Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

 

 rozpowszechnianie 3 plakatów informacyjnych o możliwości skorzystania z telefonów 

zaufania oraz punktów konsultacyjnych, 

 udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych jak również przez porad 

pracownika socjalnego – 70 osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego, 

 

 

Osoby niepełnosprawne 

 

 624 osób otrzymało dofinansowanie na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. 

 Umieszczano 3 ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, w Internecie oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej informacje dotyczące możliwości skorzystania z 

dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz 

sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych zadań. 

 zlikwidowano 20 osobom bariery architektoniczne w ramach  dofinansowania. 

 Udzielono 4 stowarzyszeniom dofinansowania do organizacji imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych, integracyjnych oraz turystycznych. 

 Sfinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia pracy dla 1 osoby,  

 Sfinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 67 osobom niepełnosprawnym, 

 Funkcjonowanie 1 warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników, 

 Funkcjonowanie 1 ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

 

4. Program współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018 przyjęty 

uchwałą nr XXXIX/216/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017r.  

 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. 
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 W ramach realizacji powyższej uchwały w 2018 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 udział wzięło 26 organizacji pozarządowych, złożono łącznie  

34 oferty.  

Dofinansowanie w 2018 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: 

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic na zadanie pn: „Śladami Anny 

Wazówny„ w wysokości 1 690,00 zł 

2) Stowarzyszenie „Na Wiejskiej” przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy” na zadanie pn: „IX 

Nocna Brodnica Majówka Patriotyczna, X Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” w 

wysokości 4 910,00 zł . 

3) Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica na 

zadanie pn.: „VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” w wysokości 

4 000,00zł. 

4) Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej na zadanie pn.:”Ździebełko ciepełka 

2018- muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny” w wysokości 1 600,00 zł. 

5) Stowarzyszenie ”Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn. :VII rok z kulturą 

na Ty – Noc Świętojańska” w wysokości 2 100,00 zł. 

6) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy na zadanie pn.: „Anna Wazówna starościna 

brodnicka” w wysokości 2 400,00 zł. 

7) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy na zadanie pn.: „ Noc Świętojańska 2018” w 

wysokości 1 800,00 zł. 

8) Stowarzyszeni Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na zadanie pn.: Kultura Kobiet” 

w wysokości 1 500,00 zł. 

 

2. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom pozarządowym: 

 

1)  Liga Obrony Kraju  Organizacja Powiatowa w Brodnicy na zadanie pn.: „Organizacja 

zawodów sportowo-rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych”  w wysokości 5 000,00 zł. 

2)  Stowarzyszenie  „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn.:”Żyj zdrowo na 

sportowo – VI rok ” w wysokości 1 200,00 zł. 
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3) Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica na 

zadanie pn.:”Ogólnopolski Rajd Duch- szlakiem Św. Jakuba” w wysokości 3 700,00 zł. 

4)Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Szkół Zawodowych „ZaWka” w Brodnicy na zadanie 

pn.:”Organizacja imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, w 

tym osób niepełnosprawnych popularyzujących rozwój kultury fizycznej” w wysokości 3 

500,00 zł. 

5) Brodnicki Klub Sportowy SPARTA Brodnica na zadanie pn.:”Organizacja szkoleń 

sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 10 000,00 zł. 

6) OSP Gorczenica na zadanie pn.:” Organizacja Turniejów Piłki Nożnej dla strażaków” w 

wysokości 3 500,00 zł. 

7) Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni na zadanie pn.:”Organizacja szkoleń sportowych 

dla dzieci i młodzieży” w wysokości 6 100,00zł. 

8) Klub Bokserski GLADIATOR na zadanie pn.: „Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci 

i młodzieży” w wysokości 3 000,00 zł. 

9) PTTK Oddział Brodnica na zadanie pn.: „Rajd pieszy i spływ kajakowy dla uczczenia 

„Roku Anny Wazówny” w wysokości 3 500,00 zł. 

10)Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława B.M w Strzygach na zadanie pn.: „Ruch jest 

życiem- życie jest ruchem, zajęcia rekreacyjno-sportowe” w wysokości 1 500,00 zł. 

11) Uczniowski Klub Sportowy OSiR w Brodnicy na zadanie pn.:”Szkolenia sportowe dla 

dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” w wysokości 3 000,00 zł. 

12) Klub Sportowy UNIFREEZE Górzno na zadanie pn.: „Zajęcia piłki nożnej dziewcząt w 

drużynach KS Unifeeze Górzno” w wysokości 4 500,00 zł. 

13) Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd w Brodnicy na zadanie pn.: „Organizacja 

szkoleń sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 4 000,00 zł. 

14)Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy Razem” w Sumowie na zadanie 

pn.:”Organizacja spływu kajakowego na rzece Wkra w Bieżanach dla dzieci i młodzieży” w 

wysokości 3 000,00 zł. 

15)Stowarzyszenie na rzecz młodych Gminy Bobrowo Horyzont  na zadanie pn.: „Otwarty 

turniej siatkówki w Bobrowie”  w wysokości 1 500,00 zł. 

 

3. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono środki finansowe następującej  

organizacji pozarządowej: 

1) Stowarzyszenie ”Zgodnie z natura i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn.:”Wiem co jem-II 

rok” w wysokości 1 700,00 zł. 

2) Stowarzyszeni Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na zadanie pn.:Kobieta bez 

barier” w wysokości 4 200,00 zł. 

 

4. Z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom 

pozarządowym: 
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1) Brodnickie Centrum „Caritas" na realizację  prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota dotacji 

na okres 3 lat 1 328 559,00 zł. 

2) 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  kwota dotacji  20 000,00 zł. 

 

5. Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) Zaborskie Towarzystwo Naukowe  w wysokości 60 726,00 zł   na realizację zadania z 

zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

5. Program Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2018 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2022 r.  

 

Ww. program przyjęty został uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia  

3 listopada 2015 r.  

Dla Powiatu Brodnickiego wyznaczono następujące cele polityki ochrony środowiska: 

 poprawa jakości środowiska 

 zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, 

 ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,   

 działania systemowe w ochronie środowiska. 

 

Ww. cele realizowane są w sposób ciągły. Dla poszczególnych celów realizowane są 

działania kierunkowe. 

Cel: poprawa jakości środowiska - działania kierunkowe: 

  wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz systemu 

ogrzewania nowych dwóch budynków Domu Dziecka w Brodnicy; 

 budowa instalacji solarnej w Domu Pomocy społecznej w Brodnicy; 

 termomodernizacja obiektów zarządzanych przez Powiat; 

  przebudowa dróg powiatowych; 

Cel: zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii- działania 

kierunkowe: 

 prowadzenie działalności kontrolnej prawidłowego sposobu gospodarowania 

odpadami, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorców; 

  promowanie nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska; 

  promowanie odnawialnych źródeł energii opartej o najnowsze technologie; 

Cel: ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych: 

 -rewitalizacja terenów zieleni miejskiej i wiejskiej; 

  realizacja nasadzeń zieleni na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu; 

   nasadzenia drzew w pasie zieleni dróg powiatowych; 

Cel: działania systemowe w ochronie środowiska: 

  edukacja ekologiczna; 

 organizacja konkursów ekologicznych; 
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  budowa skutecznego systemu prognozowania i alarmowania o zagrożeniach; 

  wspomaganie państwowego systemu monitoringu środowiska; 

  działania na rzecz promowania gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej; 

  egzekwowanie wymagań ochrony środowiska w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowaniach planistycznych i 

strategicznych. 

 

 

 

 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brodnickim na lata 

2018-2020. 

Wskaźniki realizacji Programu w 2018r.: 

-zorganizowanie 2 spotkań mających na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w 

ramach projektu współfinansowanego z środków EFS „Rodzina w Centrum”. 

- objęcie wsparciem usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej – 9 

wychowanków placówek i 13 wychowanków z rodzin zastępczych objęto pomocą na 

kontynuowanie nauki, 

- 6 wychowanków otrzymało pomoc na usamodzielnienie (2 z rodziny zastępczej oraz 

2 z placówek opiekuńczo – wychowawczej), 

- zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

- objęcie wsparciem 85 rodzin zastępczych, w których przebywało 122 wychowanków  

 

 

Rozdział IV. Informacja o finansach powiatu w roku 

2018 

 

1. Sytuacja Finansowa Powiatu Brodnickiego za rok 2018  

Budżet Powiatu na 2018 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu  20 grudnia 2017 r. 

Uchwałą Nr XL / 228 / 2017, w następujących wysokościach: 

1) Dochody budżetu 74.580.658 zł, 

2) Wydatki budżetu 82.160.341 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 65.146.346 

zł a na wydatki majątkowe 17.013.995 zł. 

3) Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 7.579.683 zł. 

 

W trakcie realizacji budżetu w roku 2018 wprowadzane były zmiany do budżetu 

zatwierdzone następującymi uchwałami: 
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Rady Powiatu: 

1. Uchwała Rady Nr XLII / 236 / 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,  

2. Uchwała Rady Nr XLIII / 240 / 2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,  

3. Uchwała Rady Nr XLIV / 243 / 2018 z dnia 20 marca 2018 r., 

4. Uchwała Rady Nr XLV / 248 / 2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., 

5. Uchwały Rady Nr XLVI / 251 / 2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 

6. Uchwały Rady Nr XLVII / 257 / 2018 z dnia 23 maja 2018 r., 

7. Uchwały Rady Nr XLVIII / 263 / 2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., 

8. Uchwały Rady Nr XLIX / 266 / 2018 z dnia 2 lipca 2018 r., 

9. Uchwały Rady Nr L / 274 / 2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., 

10. Uchwały Rady Nr LII / 281 / 2018 z dnia 9 października 2018 r., 

11. Uchwały Rady Nr LIII / 286 / 2018 z dnia 29 października 2018 r., 

12. Uchwały Rady Nr II / 16 / 2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., 

13. Uchwały Rady Nr III / 21 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Zarządu Powiatu: 

1. Uchwała Zarządu Nr 279 / 155 / 2018 z dnia 6 lutego 2018 r., 

2. Uchwała Zarządu Nr 291 / 161 / 2018 z dnia 20 marca 2018 r., 

3. Uchwała Zarządu Nr 308 / 171 / 2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., 

4. Uchwała Zarządu Nr 313 / 173 / 2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., 

5. Uchwała Zarządu Nr 318 / 175 / 2018 z dnia 11 lipca 2018 r., 

6. Uchwała Zarządu Nr 321 / 176 / 2018 z dnia 23 lipca 2018 r., 

7. Uchwała Zarządu Nr 339 / 179 / 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., 

8. Uchwała Zarządu Nr 348 / 181 / 2018 z dnia 20 września 2018 r., 

9. Uchwała Zarządu Nr 352 / 184 / 2018 z dnia 17 października 2018 r., 

10. Uchwała Zarządu Nr 354 / 186 / 2018 z dnia 29 października 2018 r., 

11. Uchwała Zarządu Nr 356 / 188 / 2018 z dnia 13 listopada 2018 r., 

12. Uchwała Zarządu Nr 359 / 190 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r., 

13. Uchwała Zarządu Nr 5 / 3 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 Plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o 225.805,09 zł i po zmianach na 

dzień 31.12.2018r. wyniósł 74.806.463,09 zł. 

 Plan wydatków został zwiększony w trakcie roku o kwotę 1.533.552,09 zł i po 

zmianach na dzień 31.12.2018r. wyniósł 83.693.893,09 zł. Deficyt został zwiększony o 

1.307.747,00 zł i po zmianach na dzień 31.12.2018r. zaplanowana kwota wynieść miała 

8.887.430,00 zł, źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych. Wykonanie planów 

prezentuje poniższa tabela. 
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Plan dochodów i wydatków oraz wykonanie budżetu Powiatu Brodnickiego za rok 2018. 

 

 Plan 

na 31.12.2018r. w zł 

Wykonanie  

na 31.12.2018r. w zł 

Stopień 

wykonania w % 

 

Dochody   74.806.463,09 75.011.616,73  100,3 % 

Z tego: 

Dochody bieżące 68.160.179,09 68.743.946,42 100,8 % 

dochody majątkowe   6.646.284,00   6.627.670,31 99,7 % 

Wydatki  83.693.893,09 78.721.878,04 zł, 94,1 % 

Z tego: 

Wydatki bieżące  65.146.346,00 61.834.414,56  

wydatki majątkowe  17.013.995,00 16.887.463,48  

Deficyt budżetu     8.887.430,00 3.710.261,31 zł 41,7 % 

 

Na uzyskane dochody w wysokości 75.011.616,73 zł składały się: 

SUBWENCJE   – wyk.  32.528.444,00 zł (100,0 % planu) 

DOTACJE   – wyk.  14.924.319,79 zł (99,2 % planu) 

DOCHODY WŁASNE – wyk.  25.092.528,57 zł (104,2 % planu) 

ŚRODKI POMOCOWE – wyk.  2.466.324,37 zł (78,1 % planu) 

 

Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2018 r. 

19,9%

43,4%

33,4%

3,3%

D O T A C J E S U B W E N C J E D O C H O D Y  W Ł A S N E ŚRODKI POMOCOWE
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Realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

 Powiat Brodnicki realizował zadania z dofinansowaniem środków unijnych na 

podstawie zawartych umów i otrzymał w 2018 roku z tego tytuł środki na poszczególne 

zadania w wysokości:  

- 515.770,17 zł  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. 

„Praktyka najlepszą nauką – europejskie staże zawodowe”, zgodnie z umową finansową dla 

Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

- 56.340,13 zł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. 

„Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwoju. W/w projekt realizowany był przez Zespół 

Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

- 123.432,16 zł na dofinansowanie projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a 

zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój. W/w projekt 

realizowany był w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 

 Powiat otrzymał także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

projektów pn.: 

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

natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner 

(66.960,61 zł), 

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

Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje 

jako partner (40.370,14 zł), 

3. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, 

natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner 

(22.096,35 zł); 

 

 

Pozyskane Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na dofinansowanie 

projektów pn.: 

1. „Kompetencje kluczem do kariery” projekt realizowany jest w Starostwie 

Powiatowym w Brodnicy (324.433,64 zł), 
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2. „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” projekt realizowany jest 

przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy (159.265,40 zł). 

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

natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner 

(7.877,69 zł), 

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

Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje 

jako partner (3.324,57 zł), 

5. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, 

natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner 

(345,61 zł); 

6.  „Kompetencje kluczem do kariery” projekt realizowany jest w Starostwie 

Powiatowym w Brodnicy (38.168,67 zł). 

 

Otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków 

unijnych to: 

 8.339,95 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 

 329.666,10 zł refundacja zadania wykonanego w roku 2017 dotycząca inwestycji pn. 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy”. 

 769.933,18 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dwóch 

budynków na potrzeby 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

 

 

Struktura wydatków budżetu powiatu brodnickiego  

 

Wykonanie wydatków w roku 2018 (wg rodzajów wydatków). 

Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie % 

wyk. 

planu  

Struktura 

na rok wydatków wydatków  

2018 w 2018 r. w 2018 r. 

       WYDATKI BIEŻĄCE                                 

Razem: 
65 211 233,09 61 834 414,56 94,82 78,5 

  

Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
41 824 854,00 41 034 202,95 98,11 52,1 

Wydatki rzeczowe 18 057 124,09 16 668 473,09 92,31 21,2 
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Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie % 

wyk. 

planu  

Struktura 

na rok wydatków wydatków  

2018 w 2018 r. w 2018 r. 

Dotacje na zadania bieżące 3 257 804,00 2 955 766,47 90,73 3,7 

Remonty 1 076 378,00 1 007 979,09 93,65 1,3 

Obsługa długu publicznego i 

wypłaty z tyt. poręczeń i 

gwarancji 

446 971,00 167 992,96 37,58 0,2 

Różne rozliczenia 548 102,00 0,00 0,00 0,0 

       WYDATKI 

INWESTYCYJNE                    

Razem: 

18 482 660,00 16 887 463,48 91,37 21,5 

  Wydatki inwestycyjne 16 196 702,00 15 086 462,77 93,15 19,2 

  Zakupy inwestycyjne 1 462 733,00 977 775,71 66,85 1,2 

  
Dotacje na zakupy 

inwestycyjne 
823 225,00 823 225,00 100,00 1,1 

  Łączna suma wydatków: 83 693 893,09 78 721 878,04 94,06 100,0 

 

W 2018 r. wydatki bieżące stanowiły 78,5 % w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 

61.836.163,59 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 21,5 % i wynosiły 16.887.463,48 

zł. 

W ramach wydatków bieżących największy udział (52,1 %) stanowiły wydatki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2018 roku powiat wydatkował na ten cel 

41.034.202,95 zł. 

Wydatki rzeczowe stanowiły 21,2 % (16.668.473,09 zł).  

Na dotacje przeznaczono kwotę 2.955.766,47 zł (3,7 % wszystkich wydatków). 

Na remonty przeznaczono kwotę  1.007.979,09 zł (1,3 % wydatków). 

Obsługa długu stanowiła kwotę 167.992,96 zł (0,2 % wydatków). 

 

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.887.463,48 zł. 

Kwotę tę przeznaczono na: 

 wydatki inwestycyjne w wysokości 15.086.462,77 zł, 

 zakupy inwestycyjne w wysokości 977.775,71 zł, 
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 dotacje na inwestycje w wysokości 823.225,00 zł. 

 

 

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2018r. 

 W minionym roku uzyskano dochody w kwocie 75.011.616,73 zł natomiast wydatki 

wykonano na kwotę 78.721.878,04 zł. Rok 2018 zamknął się więc deficytem w wysokości 

3.710.261,31 zł. 

Uzyskanie mniejszego deficytu możliwe było dzięki uzyskaniu ponadplanowych niektórych 

dochodów własnych oraz uzyskanym oszczędnościom w wydatkach.  

Za 2018 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 6.909.531,86 zł. 

Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2018 umożliwiły  sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych. 

Po pokryciu deficytu i uwzględnieniu rozchodów na koniec roku 2018 powiat posiadał środki 

w wysokości 13.276.208,33 zł, w tym: 

 nadwyżka z lat ubiegłych – 7.207.528,33 zł, 

 wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 6.068.680,00 zł. 

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na: 

 spłatę kredytów i pożyczek,  

 wydatki inwestycyjne. 

Rozchody w 2018  roku wyniosły 1.219.899,00 zł.  

W ramach tych środków: 

 spłacono kwotę 171.219,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej 

przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (umowa kredytowa z dnia  28 grudnia 2005 r., 

zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w 

wysokości 57.073 zł każda),  30 września 2018 r. spłacono ostatnią ratę w/w kredytu, 

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

planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją 

zadań 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 dnia     17 grudnia 2015 r., zgodnie z 

harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 

83.750 zł każda), 
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 spłacono kwotę 213.680,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie terenów zieleni 

przy drogach i ścieżkach pieszo - rowerowych  - gospodarowanie zielenią i 

zagospodarowanie odpadów organicznych (umowa pożyczki z dnia 05 września 2017 r., 

zgodnie z harmonogramem spłat, raty płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 

53.420,00 zł każda). 

 

Informacja dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych w 2018r. 

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 91,37 %. Na zaplanowaną kwotę 

18.482.660 zł wydatkowano środki w wysokości 16.887.463,48 zł.  

 

Poręczenia i gwarancje 

W 2018 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 2018 r. powiat nie spłacał środków z tytułu udzielonego poręczenia. 

Wykaz zobowiązań 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zobowiązań wyniósł 6.068.680,00 zł. Szczegółowe dane 

zostały zawarte w poniższej tabeli. 

 

Wykaz zobowiązań według na dzień 31 grudnia 2018r. 

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 

 

 

 

1.500.000,00 
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Lp. Jednostka Wierzyciel Wyszczególnienie Kwota 

 

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 

 

 

 

4.355.000,00 

 

3 

Starostwo 

Powiatowe w 

Brodnicy 

 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska w 

Toruniu 

Pożyczka wg umowy Nr PT17022 

/ OP - kp z dnia 05.09.2017 r. na 

dofinansowanie  zadania pn. 

„Utrzymanie terenów zieleni przy 

drogach i ścieżkach pieszo – 

rowerowych – gospodarowanie 

zielenią i zagospodarowanie 

odpadów organicznych” 

213.680,00 

Razem 6.068.680,00  

 

 

Podsumowując realizację budżetu za 2018 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 o realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

2.1. Projekt „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek 

opiekuńczo - wychowawczych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną” 
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 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka 

Tytuł projektu: „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek 

opiekuńczo - wychowawczych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Data zawarcia umowy 21 września 2017 r. 

Wartość projektu:  3 025 494,21 zł (w tym wkład niepieniężny (grunt) – 665 000,00 zł) 

Całkowita wartość wydatków finansowych: 2 360 494,21 zł 

Dofinansowanie EFRR: 1 380 120,00 zł 

Okres realizacji projektu 01 lipiec 2017 – 30 października 2018 

 

 W ramach projektu zbudowane zostały dwa budynki mieszkalne, boisko 

wielofunkcyjne, parking, chodniki tereny zielone, dwa garaże blaszane. 

 

2.2. Projekt „Kompetencje kluczem do kariery” 

 

 Projekt realizowany jest przez Powiat Brodnicki ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet Inwestycyjny: 10 i Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 

Tytuł projektu: "Kompetencje kluczem do kariery” 

Uchwała nr XLVIII/261/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2018 r.  

w sprawie przystąpienia Powiatu Brodnickiego do realizacji Projektu pn.: "Kompetencje 

kluczem do kariery" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Data zawarcia umowy 11 lipca 2018 r. Umowa nr UM_SE.433.1.587.2018 

Wartość projektu: 570 378,75 zł  

Wartość dofinansowania 541 859,81 zł (95%) w tym: 

- z Funduszu: 484 821,93 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) 

- z budżetu Państwa w formie dotacji celowej: 57 037,88 zł (10%) 

Wkład własny Powiatu: 28 518,94 zł (5%) 

Okres realizacji projektu: 03 września 2018 – 28 czerwca 2019 

 

 Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego 

prowadzonych przez Powiat Brodnicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy -  
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Technikum im. Sybiraków w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 

Liceum Ogólnokształcące im. Edukacji Narodowej 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów (TIK, matematyczno – przyrodnicze, 

języki  obce, przedsiębiorczość; język polski) 

-doradztwo zawodowe 

-wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 

-szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego dotyczące wykorzystania metody 

eksperymentu w edukacji i szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy z uczniem. 

 

 

 

2.3. 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 

Tytuł projektu: "Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie"  

Uchwała nr XXXIX/220/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie przystąpienia Powiatu Brodnickiego do realizacji Projektu pn.: "Nie pracuję dla 

pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne  

i Zawodowe dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Data zawarcia umowy 30 listopada 2017 r. Umowa nr UM_SE.433.1.214.2017 

Wartość projektu: 1 969 786,00 zł  

Wartość dofinansowania: 1 674 318,00 zł (85%) 

Wkład własny Powiatu: 295 468,02 zł (15%) 

Okres realizacji projektu 03 września 2018 – 30 września 2020 

Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia zawodowego dla 

których Powiat jest organem prowadzącym, tj.: Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy ( 600 uczniów) oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych; 

- kursy zawodowe; 

- kursy na prawo jazdy kat. B i B+E 

- doradztwo zawodowe; 

- staże zawodowe; 

- studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych. 

 

2.4.Projekt „Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w 

istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy” 
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 Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 Zadanie współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Tytuł zadania: „Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci  

w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy” 

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie 

wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy 

Data zawarcia umowy 25 kwietnia 2018 r. Umowa nr SE-II.924.6.3041.5.2018 

Wartość zadania: 337 573,50 zł 

Dofinansowanie ze środków PFRON: 140 000,00 zł 

Wkład własny Powiatu: 197 573,50 zł 

Okres realizacji zadania: 01 lipca 2017r. – 30 czerwca 2018r. 

  

 W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w 

istniejącym budynku ZOZ - utworzono mini baru oraz Salę rehabilitacji dzieci w celu 

rozszerzenia działalności usługowo –gastronomicznej ZAZ-u w Brodnicy. 

Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w mini barze: 4 osoby. 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających nieodpłatnie z Sali rehabilitacyjnej: 46 osób. 

 

 

2.5. Realizacja programów i planów współfinansowanych ze środków zewnętrznych- 

Dom Pomocy Społecznej 

 Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy w styczniu 2018 roku złożył wniosek o 

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie i na podstawie umowy nr WRR/000268/02/D z dnia 1 sierpnia 2018 

roku przyznano Powiatowi Brodnickiemu dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 

80.000,00 zł. Zakupu samochodu dokonano w lutym 2019 roku.  

 

2.6. Projekt pn.: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 W 2018 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożył 1 wniosek o przyznanie 

dofinansowania z MRPiPS w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej  na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączna kwota dotacji wyniosła 19.158,00 zł.  



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

48 

 

 

2.7.  Projekt partnerski pn. „ Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”  

 

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy realizowało partnerski 

projekt, pt. „ Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” wspólnie z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, jako liderem projektu, w ramach 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, 

- superwizji rodzin zastępczych, 

- warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 

- warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci 7-13 lat, 

- wyjazd edukacyjny rodzin zastępczych z dziećmi nad Morze Bałtyckie, 

- warsztaty dla dzieci „Moje emocje”, 

- warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, 

- zajęcia  dzieci z animatorem. 

Środki w roku 2018 r. na realizacje powyższych projektów wyniosły: 118.533,01 zł.  

 

4. Budżet obywatelski –  powiat nie realizował  budżetu obywatelskiego.  

 

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 zadanie z następujących ustaw: 

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

osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 51 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. 
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Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w 

życiu społecznym. 

 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 

z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) 

 

Zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w dwóch formach -  rodzinnej i instytucjonalnej: 

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

a) rodziny zastępcze spokrewnione, 

b) rodzina zastępcza niezawodowa, 

c) rodzina zastępcza zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 

zawodowa specjalistyczna, 

d) rodzinny dom dziecka. 

W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ogółem objęło swoją 

pomocą 85 rodziny zastępcze, w których przebywało 122 dzieci oraz rodzinny dom dziecka, 

w którym przebywało 9 dzieci.  

 

 

Tabela ilustruje wydatki na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wydatki: Rok 2018 

Dzieci pochodzące z Powiatu Brodnickiego 

umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Brodnickiego i innych powiatów. 

1.488.997,00 zł 

Dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w 

rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Brodnickiego 

153.484,00 zł 

 

Ponadto w ramach programu Rodzina 500+ na dodatek wychowawczy przeznaczono 

kwotę 595.019,00 zł.  

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1. placówki opiekuńczo – wychowawczej, 
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2. regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, 

3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

Liczba dzieci przebywających w PO-W na terenie Powiatu Brodnickiego 

Nazwa 

placówki 
Adres placówki Typ placówki 

Statutowa 

liczba 

miejsc w 

placówce 

Liczba dzieci 

przebywających 

w placówce na 

31.12. 2018 r. 

Koszt 

utrzymania 

wychowanka  

w placówce w 

grudniu 2018 r. 

Dom 

Dziecka  
ul. Słoneczna 2 

87-300 Brodnica 
socjalizacyjna 28 27 3.626,18 zł 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

ul. Chopina 1 

87-320 Górzno 
rodzinna 8 7 2.324,07 zł 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka  

Fiałki 3 

87-320 Górzno 
rodzinna 8 6 2.079,69 zł 

 

Ogółem dzieci w placówkach powiatu przebywało w całym roku 54. Na dzień 31 

grudnia 2018 r. wychowanków pochodzących z naszego powiatu, a przebywających na 

terenie innych powiatów było 11. 

 

Poradnictwo specjalistyczne  

 

Z porad psychologa skorzystały 48 rodzin zastępczych z dziećmi, łącznie  69 porad. 

Ponadto psycholog przebadał 35 rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze w 

ramach sprawdzenia ich predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

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: 

1) przyznaje się pomoc na: 

a) kontynuowanie nauki, 

b) usamodzielnienie, 

c) zagospodarowanie; 
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2) udziela się pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

b) zatrudnienia; 

c) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną 

9 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymało pomoc pieniężną na 

kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 45.804,00 zł., 2 wychowanków otrzymało pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 13.539,00 zł.   

13 wychowanków rodzin zastępczych skorzystało z pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki. Na ten cel przeznaczono kwotę 65.422,00 zł. Pomoc rzeczową na zagospodarowanie w 

ramach, której zakupiono artykuły niezbędne do wyposażenia mieszkania na łączną kwotę 

7.154,00 zł. otrzymało 4 wychowanków. Kwota 13.709,00 zł. została przeznaczona na 

usamodzielnienie  2 wychowanków rodziny zastępczej, po zakończeniu etapu nauki i procesu 

usamodzielnienia.  

 

Szkolenia w pieczy zastępczej 

 

W maju 2018 r. odbyło się szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych 

niezawodowych i kandydatów na rodziny zastępcze, skierowano 18 osób, z czego 13 osób 

otrzymało świadectwo ukończenia szkolenia. W lipcu 2018 r. zorganizowano szkolenia dla 

spokrewnionych rodzin zastępczych, w którym brało udział 9 osób i wszystkie otrzymały 

świadectwo ukończenia. Ponadto w ramach projektu „Rodzina w Centrum” 2 osoby zostały 

skierowane na szkolenie organizowane przez ROPS w Toruniu i uzyskały kwalifikacja na 

rodzinę zastępczą zawodową. 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

 

 Na terenie Powiatu Brodnickiego na koniec 2018 roku w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przebywało 40 wychowanków. Wydatki w roku 2018 r. wyniosły w Domu 

Dziecka w Brodnicy – 1.420.969,00 zł, natomiast w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego – 320.405,00 zł.   

 

 

1.1.1. Warsztat Terapii Zajęciowej 

 

 WTZ powstał 4.05.1998 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 uczestników warsztatu wynosi 50 osób. Każdy z uczestników realizuje 

indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na 
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podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań  

i zachowań w Warsztacie. 

 W 2018 r. środki na działalność WTZ wynosiły 922.000,00 zł. Ze środków PFRON 

wydatkowano 829.800 zł., natomiast Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 

92.200,00 zł.  

 

 

 

1.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

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 45 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 2018 wyniosły 

1.328.559,00 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 
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wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Koszt 

utrzymania wynosił w 2018 roku 3.588,70 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. Część pierwsza – dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia, mieści w poziomie 

parteru jadalnię i kuchnię z zapleczem pomocniczym, natomiast na piętrze pomieszczenia 

administracyjne, salę rehabilitacji i kaplicę. Część środkowa posiada cztery kondygnacje 

naziemne oraz piwnicę; w kondygnacjach naziemnych znajdują się 32 pokoje mieszkańców, 

pomieszczenia sanitarne, sala dziennego pobytu, kuchnia pomocnicza, zaplecze medyczne, 

pomieszczenia socjalne pracowników. W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia z zasilaniem 

gazowym, magazyny i pralnia. W części trzeciej mieści się winda osobowa oraz 

pomieszczenia gospodarcze. Budynek spełnia wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. 

 Zadania dla domów pomocy społecznej określone są w ustawie z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 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 Domu co roku przy współudziale Samorządu Mieszkańców opracowywany 

jest a następnie realizowany „Program imprez kulturalno-oświatowych”. 

 W roku 2018 odbyło się kilka imprez integracyjnych z udziałem zaprzyjaźnionych z 

Domem klubów seniora, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (w styczniu zabawa karnawałowa, w lutym Tłusty Czwartek, w czerwcu 

piknik w parku DPS, w sierpniu kolejna edycja „Pożegnania Lata”, w listopadzie zabawa 

andrzejkowa). 

 W ramach w/w Programu w 2018 roku zorganizowano kilka wycieczek (rejs po 

Kanale Elbląskim, wycieczka do Gdańska, wycieczka do Warszawy i Niepokalanowa), wyjść 

z mieszkańcami do muzeum w Brodnicy, do kręgielni, do BDK oraz wyjazdów rekreacyjnych 

nad jeziora. 

 Mieszkańcy Domu mieli też możliwość uczestniczenia w imprezach organizowanych 

przez kluby seniora i Środowiskowe Domy Samopomocy w Brodnicy i Rypinie (Święto 

Pieczonego Ziemniaka w ŚDS w Brodnicy, Kulinariada w ŚDS w Rypinie, spotkania 

opłatkowe klubów seniora). 
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 Dom współpracuje ze szkołami i przedszkolami Powiatu Brodnickiego – dzieci i 

młodzież regularnie odwiedzają Dom z okazjonalnymi występami (kolędy, jasełka, występy 

związane z Dniem Babci i Dziadka) oraz z życzeniami świątecznymi. Podtrzymywana jest 

stała współpraca z Niepublicznym Przedszkolem „Misiaki” - wspólne zajęcia dzieci i 

mieszkańców Domu odbywają zwykle co 2 tygodnie (z krótką przerwą w okresie zimowym).  

 Dom odwiedzają też z koncertami miejscowi artyści – w 2018 roku dwukrotnie  Dom 

odwiedziła z koncertem pani Bohdanowicz, dwukrotnie koncertowali też panowie 

Bałaszewicz i Lenga. 

 W Domu kładziony jest nacisk na aktywizowanie mieszkańców poprzez różnego typu 

stałe zajęcia, w tym zajęcia terapeutyczne. W ramach zajęć terapeutycznych wykonywane są 

między innymi okolicznościowe dekoracje – mieszkańcy przygotowywali wystrój na 

wszystkie organizowane przez Dom imprezy a także wykonali palmę wielkanocną, która 

wzięła udział w konkursie powiatowym i otrzymała wyróżnienie. 

 W Domu w sposób uroczysty obchodzone są urodziny mieszkańców, którzy kończą 

więcej niż 90 lat – w 2018 roku odbyły się 2 takie uroczystości – organizowane jest też 

uroczyste śniadanie wielkanocne i wigilia z udziałem kierownictwa Domu a wigilia z 

udziałem Starosty Brodnickiego.        

 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. 

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

Remonty i inwestycje realizowane w 2018 roku. 

W 2018 roku wszystkie prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie – wydatki 

związane były tylko z zakupem materiałów: wyremontowano zaplecze socjalne pracowników 

kuchni, zakupiono karnisze i rolety do pokoi mieszkalnych, doposażono biura w niezbędny 

sprzęt. 

W grudniu 2018 zakupione zostały elementy do generalnego remontu windy towarowej 

(wciągarka, kabina, drzwi, liny i sterowanie) – remont wykonano w styczniu 2019, a w lutym 

2019 uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

 

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 
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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. 

 Do 31 sierpnia 2018 r. przy ul. Tylnej 4 funkcjonował Dom Dziecka w Brodnicy, 

który zapewniał opiekę i wychowanie 30 wychowankom.  

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/260/2018 Rady Powiatu z 26 czerwca 2018 r. Dom Dziecka w 

Brodnicy z dniem 1 września 2018 r. przekształcony został w dwie 14-osobowe Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawcze – Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy oraz Dom Dziecka Nr 2 w 

Brodnicy.  

 Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dniem 12.10.2018 r. 

utworzono dwie  placówki, które znajdują się w 2 budynkach.  

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Dziecka nr 1 przebywało 14 natomiast w Domu 

Dziecka nr 2 przebywało 13 wychowanków. W której  umieszczono 7 małoletnich, z czego 4  

małoletnich pochodzą z Powiatu Tucholskiego i 1 dziecko z powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

 Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba dzieci przebywających  w/w placówkach 

pochodzących z naszego powiatu wyniosła 18 wychowanków, natomiast dzieci pochodzących 

z innych powiatów było 9. Placówkę opuściło 11 wychowanków z czego, 3 dzieci z naszego 

powiatu powróciło do domu rodzinnego, 4 osoby usamodzielniły się i 4 małoletnich zostało 

przeniesionych do placówki w Chełmnie tj. na teren powiatu, z którego pochodziły.  

 

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; 

 realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku; 

  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 sądem, powiatowym 

centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań 
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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 planu pracy z rodziną.  

 

 Placówki zapewniały swoim wychowankom dostęp do kultury, sportu, rozrywki i 

wypoczynku. Placówki duży nacisk kładły na integrowanie dzieci ze społeczeństwem 

lokalnym.  

 

Do najważniejszych inicjatyw podjętych w 2018 r. należą:     

 

 

Lp. Dziedzina Wydarzenie 

 

1.  Sport  Udział w biegu charytatywnym „Tropem Wilczym” we Włocławku. 

 Udział w turniejach piłki nożnej w Grudziądzu. 

 Zawody Wędkarskie z okazji „Dnia Dziecka” w Brodnicy.   

 Rajd rowerowy z pracownikami Sits. 

 

2.  Wypoczynek  Wyjazd na narty - Gliczarów Górny. 

 Wyprawa krajoznawczo-edukacyjna „Mazurski Rejs”. 

 Spływy kajakowe - Pojezierze Bodnickie. 

 Zwiedzanie Twierdzy Toruń. 

 Wakacje z muszkieterami – Warszawa. 

 Kolonie letnie – Siemiany.  

 Wizyta w ZOO w Płocku.  

 Zwiedzanie radia PIK w Bydgoszczy. 

 Udział w finale konkursu „Autostrada A1” – Gdańsk. 

 Wyjazd do Familly Park Bydgoszcz. 

 Wyjazd z Gotec do Energylandia Zatorze. 

 

3.  Artystyczne  Występy m.in. Jesełka dla podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej  

w Brodnicy. 

 Występy dla przedszkolaków oraz podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej w Brodnicy w ramach „Światowych Dni Bajki”. 

 Występ artystyczny w trakcie „Biegu Św. Mikołajów” w Toruniu. 
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Lp. Dziedzina Wydarzenie 

 

 Występy artystyczne na uroczystościach związanych z otwarciem 

Nowych Domów. 

 

4.  Kultura  Wyjazdy do teatru - Baj Pomorski w Toruniu. 

 Wyjazd do Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 

 Udział w Projekcie Fundacji Brama Epok – warsztaty aktywizacji 

społecznej.  

 Spotkanie z pisarką Katarzyną Puzyńską.  

 

5.  Integracja   Międzynarodowe Spotkania Wędkarskie Rugia – Niemcy. 

 Koordynowanie „Światowych Dni Bajki” w Brodnicy. 

 Piknik rodzinny Vorwerk. 

 Piknik rodzinny Gotec w Wądzyniu. 

 Mikołajki z Gotec. 

 Aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

 Wsparcie schroniska „Reksio” w Brodnicy. 

 Udział w koncercie charytatywnym „Raz do Roku” na rzecz 

Domów Dziecka w Brodnicy. 

 Wigilia z Przyjaciółmi Domów. 

 

 

 Placówka pozyskiwała środki od sponsorów i darczyńców na organizację wypoczynku 

i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci. Wychowankowie brali udział w Projekcie Fundacji 

„Brama Epok” tj. warsztatach aktywizacji społecznej pt. „Dzieci w Średniowieczu – zajęcia, 

zabawy, ciekawostki, czyli jak kreatywnie spędzać czas na nauce historii” (w ramach 

środków LGD miasta Brodnicy). 

 

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. przez Kuratorium Oświaty w Toruniu, następnie po zmianie 

przepisów prawnych uzyskała zezwolenie w dniu 27.12.2007 Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego na czas nieokreślony.  

 Placówka jest koedukacyjna i przeznaczona jest dla 8 wychowanków. W roku 2018 

dzieci pochodzących z powiatu brodnickiego przebywało 7, jedno dziecko pochodziło z 

powiatu nakielskiego. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało 7 wychowanków. 

W sezonie zimowym, co dwa tygodnie wychowankowie RDD w Górznie jeździli na łyżwy do 

Torunia na  lodowisko MENTOR, w Toruniu również wychowankowie odwiedzili Młyn 

Wiedzy, jump arena, kino teatr „Baj”. W celu zapoznania się z muzyką klasyczną 
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zorganizowano wyjazd do  w filharmonii bydgoskiej  na „ Ferie w Filharmonii”. Aktywnie 

spędzały również czas w aquaparku w Pluskach i Rypinie, jak i na kręglach. Wychowankowie 

poznają również historię i tradycję lokalną dlatego zwiedzały zamek w Golubiu – Dobrzyniu, 

ruiny zamku w Kurzętniku i były w pracowni rzeźbiarskiej gdzie miały możliwość lepienia w 

glinie. Uczestniczyły również w uroczystościach weselnych usamodzielnionych wychowanków 

placówki. Podczas wakacji uczestniczyły w zorganizowanym wypoczynku w górach i na obozie 

w Cichem i innych wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez RDD lub szkołę. 

 

 

1.5. Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach 

Placówka powstała w 2007 r.  zgodę na prowadzenie placówki na czas nieokreślony 

otrzymała decyzją z dnia 27.12.2007 r. od Wojewody – Kujawsko –Pomorskiego. Placówka 

jest koedukacyjna przeznaczona dla 8 wychowanków - 4 dzieci pochodzi z  powiatu 

brodnickiego, 4 wychowanków pochodzi z powiatu nakielskiego, lipnowskiego oraz 

żagańskiego. Wychowankowie po ukończeniu 18 roku życia lub szkoły usamodzielnia się i 

opuszcza placówkę. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało 6 wychowanków. 

W 2018 r. wychowankowie RDD w Fiałkach mieli możliwość skorzystania z obozu na 

Mazurach oraz obozu jeździeckiego. Ponadto wychowankowie korzystają z lokalnych atrakcji 

np. park linowy. W RDD jest również ładny plac zabaw ufundowany przez sponsora poza tym 

dzieci mają do dyspozycji pomost i linię brzegową jeziora, trampolinę. W sezonie letnim 

wychowankowie pływają na łódce, rowerze wodnym lub kajakiem jak również wędkują.   

 

 

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 

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej zlokalizowane przy ul. 

Lidzbarskiej 14,  liczy 19 oddziałów, do których w roku 2018 uczęszczało 444 uczniów, w 

tym 292 dziewcząt i 152 chłopców. Zatrudnionych w szkole jest 58 nauczycieli i 27 

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 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

59 

 

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 

( ul. Mazurska 28), Zespołu Szkół Rolniczych (ul. Karbowska 29) i Regionalnego Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. Aleja Leśna 2). Nowa 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. 

W ramach Centrum funkcjonują technika w wielu zawodach, zasadnicza szkoła zawodowa, 

branżowa szkoła I stopnia, gimnazjum dla dorosłych, szkoła przygotowania zawodowego (kl. 

7), liceum dla dorosłych (zaoczne i wieczorowe), szkoła policealna dla dorosłych, są 

prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

CKZiU posiada również internat. 

W technikum młodzież kształci się w następujących zawodach: technik informatyk, technik 

logistyk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik mechatronik, technik cyfrowych 

procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik 

organizacji reklamy. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Branżowa Szkoła I stopnia kształci młodocianych 

pracowników objętych dokształcaniem zawodowym w zawodach: drukarz, elektryk mechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych, monter – elektronik, elektromechanik, lakiernik, blacharz 

samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, cukiernik, 

wędliniarz, fryzjer, krawiec, monter – elektryk, murarz – tynkarz, rolnik, ogrodnik, kucharz, 

monter mechatronik, piekarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających. 

W oddziałach szkół dla dorosłych kształcą się uczniowie w: 
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Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

Gimnazjum dla Dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące 

Liceum Ogólnokształcące forma zaoczna 

Szkoła Policealna – technik usług kosmetycznych, technik administracji 

Liczba uczniów roku szkolnym 2018/2019 (wg stanu na 30.09.2018 r.) ogółem 1983, w tym: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - 335, 

Branżowa Szkoła I Stopnia – 200, 

Technikum – 1206, 

Gimnazjum dla Dorosłych – 43, 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 25, 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 125, 

Szkoła Policealna dla Dorosłych – 49. 

Zespołu 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”. 

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 oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 Branżowa Szkoła I stopnia im. Komisji Edukacji Narodowej z oddziałem Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej (wielozawodowa), 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Istniejące typy szkół pozwalają dostosować ofertę edukacyjną do oczekiwań środowiska i 

potrzeb pracodawców. Ponadto ofertę edukacyjną szkoły wzbogacają między innymi: 

 zajęcia pozalekcyjne (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań), 
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 kursy zawodowe realizowane w ramach projektów UE (m.in. barsista, kelner, carving, 

przedstawiciel handlowy, obsługa kasy fiskalnej), 

 praktyki zagraniczne dla uczniów. 

W roku szkolnym 2017/2018 w 11 oddziałach szkoły uczyło się 236  uczniów. 

W budynku głównym szkoły mieści się: 9 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 

pracownia językowa, pracownia żywienia i usług gastronomicznych oraz sala audytoryjna. 

Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w projektory multimedialne. Trzy sale wyposażono 

również w tablice interaktywne. Wszyscy uczniowie mają swoje szafki. Na korytarzach 

szkoły i na zewnątrz budynku zainstalowane są kamery do monitoringu wizyjnego, działa 

również  radiowa sieć Wi-Fi dostępna dla wszystkich uczniów i nauczycieli.  

Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 

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

następujące szkoły:                                                                  

- Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami gimnazjalnymi, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.  

Ponadto szkoła prowadzi: 

- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną. 

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Uczniami szkoły są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, 

ruchowej, ze sprzężeniami. Dla uczniów posiadających  orzeczenie o nauczaniu 

indywidualnym organizowane są zajęcia w domu rodzinnym. Od 2010 r. szkoła prowadzi 

nauczanie dla uczniów z autyzmem. 

Zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka na miarę jego 

indywidualnych możliwości i potrzeb, zapewnienie ciągłości opieki, wychowania i edukacji w 

bezpiecznym środowisku życia szkolnego oraz przygotowanie dzieci do przyszłego dorosłego 

życia w rodzinie i pełnienia ról społecznych. 

 Szkoła w swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i zdolności uczniów, 

zaspokajaniu ich potrzeb psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji 

form i metod pracy takich jak Metoda Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, 

Metoda Domana, Metoda Makaton, Terapia ręki, Metoda Montessori, Stymulacja 

polisensoryczna.                                                                                                                            
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Dla każdego nowo przyjętego ucznia nauczyciele i specjaliści stanowiący zespół oddziałowy 

dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania  ucznia, opracowują  

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, z którym zawsze zapoznawani są 

rodzice. Wszelkie zmiany w rozwoju ucznia nanoszone są dwa razy w roku w arkuszu 

obserwacji ucznia. Analizowanie osiągnięć rozwojowych uczniów, wdrażanie wniosków z 

tych analiz przyczynia się do ukierunkowania pracy nauczycieli i pozytywnie wpływa na 

efekty kształcenia i wychowania. 

 

 

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 szkolnym 2017/2018 obejmowała 16765 

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 od 

godziny 8.00 do 18.00. 

Poradnia zlokalizowana jest przy ul. Jana Kochanowskiego 2,   dysponuje 8 pomieszczeniami 

diagnostycznymi (w tym trzema dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych na wózkach), 

pomieszczeniem do terapii biofeedback, salą konferencyjną, gabinetem dyrektora, 

sekretariatem, pomieszczeniem socjalnym oraz czterema łazienkami (jedna dla osób 

niepełnosprawnych). Gabinety są dobrze wyposażone w  nowoczesne narzędzia 

diagnostyczne oraz materiały dydaktyczne. 

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 o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. 

Placówka posiada  14,5 etatów pedagogicznych: 

   - 6 psychologów  

   - 5 pedagogów, 

   - 3 logopedów, 

   - 0,5 fizjoterapeuta – pedagog. 

Poza kadrą pedagogiczną w poradni zatrudniona jest 1 osoba jako personel pomocniczy tj. 

lekarz konsultant- członek Zespołu Orzekającego (0,13etatu), informatyk (0,13 etatu), 2 
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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.   

 

Działalność poradni można podzielić na: 

 działalność diagnostyczną, 

 działalność postdiagnostyczną, 

 terapię, 

 wspomaganie szkół i placówek oświatowych. 

 Poradnia zajmuje się również nagłymi interwencjami i sprawami kryzysowi. 

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 i zawodowej 

 

2.  Ogólna informacja o kadrze zatrudnionej w placówkach oświatowych, awansach 

zawodowych.  

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych. 

 

Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 

Stażysta 2 1 

Kontraktowy 7 4,85 

Mianowany 28 26,12 

Dyplomowany 26 23,62 

Razem: 63 55,59 

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Stażysta 0 0 

Kontraktowy 3 2,6 
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Stopień awansu Liczba nauczycieli Etaty przeliczeniowe 

Mianowany 7 6,06 

Dyplomowany 15 13,52 

Razem: 25 22,18 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

Stażysta 6 5,66 

Kontraktowy 21 19,61 

Mianowany 31 30,38 

Dyplomowany 88 86,31 

Razem: 146 141,96 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

Stażysta 1 1,22 

Kontraktowy 3 4,44 

Mianowany 9 12,74 

Dyplomowany 15 20,23 

Razem: 28 38,63 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy 

Stażysta 0 0 

Kontraktowy 2 2 

Mianowany 1 1 

Dyplomowany 11 11 

Razem: 14 14,00 

 

 

Awans zawodowy nauczycieli. 
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Szkoła 
Stopień awansu zawodowego 

Razem 
kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum 

Ogólnokształcące                    

w Brodnicy 

1 1 2 4 

Zespół Szkół w 

Jabłonowie Pomorskim 

 

- 1 - 1 

Centrum Kształcenia  

Zawodowego   

i Ustawicznego                                  

w Brodnicy 

4 9 4 17 

Zespół Szkół 

Specjalnych w Brodnicy 

 

- - - - 

RAZEM: 5 11 6 22 

 

3. Informacje o nagrodach, stypendiach dla uczniów za osiągnięcia szkolne  

i naukowe. 

Szkoła 
Stypendium 

Prezesa Rady 

Ministrów 

Stypendium 

Marszałka 

Województwa 

Kujawsko – 

Pomorskiego 

Stypendium 

za wyniki w 

nauce 

„Prymus 

Pomorza  

i Kujaw”/ 

„Prymusi 

Zawodu Kujaw  

i Pomorza II” 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

 w Brodnicy 

2  2  198  15 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego  

w Brodnicy 

2 2 250 14 

 

Zespół Szkół w 

Jabłonowie Pomorskim  

2 1 43 - 
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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. 

 

 

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

 

5.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

 

Egzamin maturalny  

Szkoła 

Ilość uczniów 

kończących 

szkołę 

Liczba 

zdających 

Liczba 

uczniów, 

którzy zdali 

% osób,  

które zdały 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
200 198 193 97,5% 

 

- wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom podstawowy: 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zadających 

% osób, 

które zdały 

Wynik 

średni w 

szkole 

Wynik średni w 

woj. kujawsko – 

pomorskim 

/w liceach/ 

 

I Liceum 

Ogólnokształ

cące 

j. polski 198 100% 59,6% 56% 

j. angielski 185 100% 76,5% 76% 

j. niemiecki 13 100% 84,8% 64% 

matematyka 198 97,5% 62,2% 59% 

 

Uwaga: 

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

poziomie podstawowym, pozostałe przedmioty są zdawane jako dodatkowe 

- wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna poziom rozszerzony: 
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Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zadających 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni  

w szkole 

Wynik 

średni w 

woj. 

kujawsko – 

pomorskim 

/w liceach/ 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Filomatów 

Ziemi 

Michałowskiej  

w Brodnicy 

j. polski 37 - 42,9% 46% 

j. angielski 99 - 61,4% 62% 

j. niemiecki 5 - 65,2% 61% 

Matematyka 62 - 26,4% 36% 

Biologia 46 - 32,0% 35% 

Chemia 42 - 41,7% 41% 

fizyka z astr. 9 - 36,2% 41% 

Geografia 52 - 37,2% 32% 

Historia 8 - 30,3% 35% 

WOS 15 - 30,2% 28% 

 

- wyniki egzaminu maturalnego – część ustna: 

 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zadających 

% osób,  

które zdały 

Wynik średni 

w szkole 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Filomatów 

Ziemi 

Michałowskiej 

w Brodnicy 

j. polski 

 
198 100% 90,5% 

j. angielski  

 
185 100% 

72% 

j. niemiecki  

 
13 100% 82% 
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Typ szkoły 

Zdawalność w % w stosunku do liczby przystępujących do 

matury 

szkoła 
woj. kujawsko - 

pomorskie 
kraj 

Liceum 

Ogólnokształcące- 

po egzaminie 

poprawkowym 

 

97,5% 89% 89% 

5.2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego  

 

Dokonano ewaluacji wewnętrznej w zakresie następujących obszarów: 

 Wykorzystanie technologii informacyjnej IT w nauczaniu; bezpieczny Internet w 

szkole 

 Wychowawcza rola szkoły 

 

Spostrzeżenia, analiza wyników badań, kontroli i obserwacji oraz wnioski z prowadzonych 

czynności w ramach ewaluacji wewnętrznej zostały odpowiednio zinterpretowane i ujęte w 

formie raportu opracowanego przez powyższy zespół wraz z ustalonymi wnioskami do 

dalszej pracy. Z treścią raportu oraz z wnioskami i rekomendacjami zapoznano wszystkich 

nauczycieli na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 27.08.2018r. Ponadto powyższa 

dokumentacja będzie udostępniona samorządowi uczniowskiemu i Radzie Rodziców na 

początku nowego roku szkolnego. 

 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego :  

1) przeprowadzono bezpośrednie obserwacje zajęć edukacyjnych,  

2) objęto kontrolami następujące czynności nauczycieli:  

a)  Kontrola stosowania zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 

b)  Respektowanie zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczeniach, sprawowanie opieki 

nad uczniami, 

c)  Działania wychowawcze w zakresie egzekwowania od uczniów przyjętych zasad i 

norm postępowania w szkole, 

d)  Organizacja współpracy z rodzicami. (kontakty, sposoby komunikowania 

osiągnięć dziecka), 

e)  Dostosowanie zapisów prawa szkolnego do obowiązującego prawa oświatowego. 
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3) dokonano wstępnej diagnozy umiejętności uczniów klas I z języka polskiego, matematyki 

i języków obcych poprzez analizę wyników egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego jak i 

wyników z przeprowadzonych testów kompetencji, 

4) 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 wybranych przez ucznia 

dodatkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jeżeli pozwalał na to harmonogram 

ustalone przez wydawnictwo OPERON, 

5) przeprowadzono badania wyników nauczania we wszystkich klasach I i II z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego w kontynuacji dla ucznia oraz w kl. II z jednych 

zajęć edukacyjnych wynikających z rozszerzenia programowego danego oddziału. 

6) zmonitorowano następujące czynności nauczycieli:  

 

a) obowiązek systematycznych wpisów do e-dziennika lekcyjnego i innej 

dokumentacji  szkolnej 

b) realizację podstawy programowej i przyjętych  przez nauczycieli planów 

dydaktycznych oraz zgodności  w zapisach, 

c) czynności wychowawców, n-li i uczniów w celu poprawy respektowania zapisów 

prawa wewnątrzszkolnego, 

d) dyscyplinę pracy nauczycieli w zakresie terminowości przedkładania i 

prawidłowego wypełniania obowiązującej go dokumentacji w szkole,  

e) właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne 

(punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć), 

f) organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczania  

indywidualnego, 

g) poziom opanowania przez uczniów umiejętności matematycznych i 

biologicznych, 

h) pracę zespołową nauczycieli w zakresie planowania pracy, sprawozdawczości z 

jej realizacji, analizowania wyników egzaminów  zewnętrznych i formułowania 

wniosków, 

7) dokonano dwa razy w roku szkolnym przeglądu bazy szkolnej pod kątem stanu 

technicznego sprzętu w szkole i warunków bhp w pracowniach i klasopracowniach i 

poprawiono warunki nauki i pracy.   

Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego są sprawne. Plan nadzoru 

pedagogicznego został zrealizowany w wysokim stopniu. Wdrożenie wniosków z przedniego 

roku szkolnego dotyczących organizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania, przyniosło 

pozytywne efekty. 

Wspomaganie pracy nauczycieli w I i II półroczu przebiegało zgodnie z planem, czyli 

zrealizowane zostały następujące zaplanowane szkolenia i warsztaty: 

Zadania zrealizowane w ramach pracy komisji WDN w roku szkolnym 2018. 
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Zadania 

 

Sposoby realizacji 

Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi 

doskonalenie nauczycieli. 

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji o formach 

doskonalenia prowadzonych przez zakłady 

doskonalenia nauczycieli. 

 

Organizowanie szkoleń i warsztatów prowadzonych 

przez specjalistów. 

Ewaluacja działań Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety 

ewaluacyjnej skierowanej do nauczycieli i uczniów. 

 

Przedstawienie raportu  z wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli. 

Dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem na 

spotkaniach zespołów 

przedmiotowych i 

posiedzeniach RP 

Na bieżąco sprawozdania z kursów, nowości 

wydawnicze, warsztaty 

Zasady organizowania i 

udzielania pomocy 

psychologicznej w szkole 

Wykład 

Zmiany w prawie 

oświatowym od 2018 r. 

Wykład 

Szkolenie dotyczące 

drukowania świadectw z 

użyciem programu Vulcan 

Wykład 

Szkolenie z ochrony 

danych osobowych 

(RODO) 

Wykład 

 

Dyrektor szkoły dokonał 4 ocen dorobku zawodowego nauczycieli. 

Informacja o realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy.  
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 Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych pod kątem rewalidacyjnym ze wskazanych przez nich przedmiotów (w 

wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdego ucznia)  

 

 Wszystkim uczniom posiadającym orzeczenie PPP o potrzebie indywidualnego 

nauczania zorganizowano to nauczanie.  

 

 W 2018 roku zorganizowano uczniom w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m. in. z języka polskiego, 

angielskiego i matematyki. 

 

 Jedna uczennica klasy III miała indywidualny tok nauki z biologii. 

 

 Uczniowie z opiniami PPP korzystali z dostosowań wynikających ze stwierdzonych 

u nich dysfunkcji. Uczniowie klas III posiadający opinie, orzeczenia i zaświadczenia 

lekarskie, mieli dostosowane warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego do 

ich możliwości psychofizycznych. 

 

5.3. Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w roku szkolnym 2018 

Szkoła: 

 Naprawa blacharki na dachu budynkiem szkoły, 

 Wymiana rury wodociągowej w piwnicy, 

  Remont korytarza w piwnicy, 

 Remont korytarza na parterze, 

 Remont dwóch sal lekcyjnych. 

 

Internat: 

 Malowanie:  

    a) sala konferencyjna, 

    b) gabinet kierownika, 

    c) pokój magazyniera, 

    d) pokój intendenta, 

    e) 3 łazienki wychowanków, 

    f) malowanie sufitu w kuchni, 

    g) malowanie pomieszczenia do naczyń czystych ( kuchnia), 

    h) 12 pokoi wychowanków, 

    i) naprawa i malowanie części elewacji budynku ( od strony wejścia do kuchni ), 
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  Wymiana rury wodociągowej ( około 100 metrów ). 

 

Zakup pomocy naukowych oraz sprzętu technicznego do celów dydaktycznych: 

 Tablice multimedialne – 1 szt., 

 Laptop Lenovo – 4 szt. 

 

5.4. Realizacja projektów edukacyjnych 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

kujawsko-pomorskiego realizowany jest też projekt pn. „Kompetencje kluczem do kariery” 

(Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. - informacje o projekcie w Rozdziel IV pkt. 2) 

W I Liceum Ogólnokształcącym – od września 2018r. w projekcie bierze udział 255 uczniów 

podzielonych na 33 grupy: 16 grup z matematyki, po 2 grupy z fizyki, informatyki, biologii, 

chemii, geografii i j. niemieckiego oraz 4 grupy z j. angielskiego.  

Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Brodnickim 

poprzez podniesienie kompetencji kluczowych  uczniów oraz podniesienie kompetencji u 

nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych zakupione w ramach Projektu w okresie od 03.09.2018 r. - 

28.06.2019 r.  W ramach projektu zostały doposażone w następujące pracownie: 

informatyczna, matematyczna, geograficzna, biologiczna, fizyczna i chemiczna. 

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

 

 

 

6.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

ul. Karbowska 29 

 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych  

(egzamin praktyczny) w liczbach 

 

2017 r. 2018 r. 

Technik cyfrowych 

procesów graficznych 

A.54-81,8 

A.25-93,1 

A.54-53,7 

A.25-3,5 

A.55-91,2 
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Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

T.06-95,3 

T.15-85,72 

T.06-97,2 

T.15-79,1 

 

 

Technik hotelarstwa  T.11-91,9 

T.12-88,9 

T.11-91,7 

T.12-93,9 

Technik architektury 

krajobrazu 

R.21-80,3 

R.22-79,6 

R.22-72,8 

Technik rolnik R.03-98,5 

R.16-72,5 

R.03-95,7 

R.16-80,2 

Technik mechanizacji 

rolnictwa 

M.01-96,8 

M.02-95,3 

M.43-72,5 

M.01-83,25 

M.02-93,9 

M.43-90,5 

 

 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych  

(egzamin teoretyczny) w liczbach 

 

2017 r. 2018 r. 

Technik cyfrowych 

procesów graficznych 

A.54-54,9 

A.25- 52,1 

A.54-58,3 

A.25-61,5 

A.55-73,6 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

T.06-73,9 

T.15-78,4 

T.06-77,5 

T.15-78,6 

Technik hotelarstwa T.11-82,9 

T.12-79,5 

T.11-77,6 

T.12-87,5 

Technik architektury 

krajobrazu 

R.21-63,9 

R.22-68,7 

R.22-68,3 

Technik rolnik R.03-71,2 

R.16-78,2 

R.03-66,7 

R.16-81,8 

Technik mechanizacji 

rolnictwa 

M.01-59,7 

M.02-69,6 

M.43-72,5 

M.01-71,6 

M.02-64,4 

M.43-66,5 

 

 

ul. Mazurska 28 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych  

(egzamin teoretyczny) w liczbach 

2017 r. 2018 r. 

Technik budownictwa 

 

B.30-78 

B.33- 73 

B.30-76,7 

B.33- 74,1 
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Technik ekonomista A.35- 69,3 

A.36- 63 

A.35- 73,6 

A.36- 66,1 

Technik handlowiec A.22-70 

A.18- 97,5 

A.22- 74 

Technik informatyk E.12- 68,9 

E.13- 58,9 

E.14- 70,2 

E.12- 66,61 

E.13- 57,9 

E.14- 83,3 

Technik logistyk A.30- 64,9 

A.31- 74,8 

A.32- 80,65 

A.31- 75,61 

A.31- 73,4 

A.32- 83,3 

Technik mechatronik E.18- 76,2 

E.19- 72,1 

E.18- 73,2 

E.19- 63 

 

 

 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych  

(egzamin praktyczny) w liczbach 

2017r 2018r 

Technik budownictwa B.30-82,5 

B.33- 81,1 

B.30-89,7 

B.33- 71,29 

Technik ekonomista A.35- 87 

A.36- 82,6 

A.35- 89,3 

A.36- 82,6 

Technik handlowiec A.22-83,7 

A.18- 74 

A.22- 82,9 

Technik informatyk E.12- 84,1 

E.13- 90,8 

E.14- 90,1 

E.12- 88,37 

E.13- 78,8 

E.14- 85,9 

Technik logistyk A.30- 82,3 

A.31- 78,1 

A.32- 90,5 

A.31- 82,19 

A.31- 82,2 

A.32- 83,6 

Technik mechatronik E.18- 81,4 

E.19- 78,8 

E.18- 86 

E.19- 83,15 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych  

(egzamin teoretyczny) w liczbach 

2017 r. 2018 r. 

Fryzjer A.19-69,30 A.19-63,20 

Krawiec A.12-46,50 A.12-54,31 

Mechanik pojazdów M.18-68,00 M.18-50,00 
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samochodowych 

Kucharz T.06-62,71 T.06-65,80 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

M.01-68,00 M.02-50,00 

Operator obrabiarek 

skrawających 

M.19-68,00 M.19-48,00 

Rolnik -----------------------------------

----------- 

R.03-68,00 

Sprzedawca A.18-72,59 A.18-61,74 

Stolarz A.13-42,25 A.13-57,67 

Ślusarz M.20-55,25 ------------------------------------- 

Tapicer A.10-70,25 A.10-51,36 

 

 

Typy szkoły i kierunki 

kształcenia 

Średnie wyniki z kwalifikacji zawodowych 

(egzamin praktyczny) w liczbach 

2017 r. 2018 r. 

Fryzjer A.19-92,00 A.19-91,60 

Krawiec A.12-100 A.12-98,67 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

M.18-95,00 M.18-96,00 

Kucharz T.06-93,43 T.06-95,05 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

M.01-93,00 M.02-92,00 

Operator obrabiarek 

skrawających 

M.19-95,00 M.19-96,00 

Rolnik -----------------------------------

------------- 

R.03-87,00 

Sprzedawca A.18-94,66 A.18-94,36 

Stolarz A.13-90,75 A.13-95,20 

Ślusarz M.20-56,25 ------------------------------------- 

Tapicer A.10-92,95 A.10-88,85 

 

 

6.2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego w szkole 

 

 Na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 

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

wysokie efekty kształcenia oraz sukcesy i zaangażowanie uczniów i nauczycieli w różnorodne 
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projekty i przedsięwzięcia. Poprawnie i zgodnie z planem realizowano wszystkie działania 

nadzoru w zakresie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania pracy nauczycieli. 

 

6.3. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym  

 

Bazę dydaktyczną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy tworzą: 

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

- 35 sal lekcyjnych, w tym 5 pracowni komputerowych, 1 pracownia komputerowo-

logistyczna i 1 pracownia mechatroniczna, 

- biblioteka z czytelnią, zapleczem magazynowym na książki i centrum multimedialnym, 

- gabinet higieny szkolnej, 

- boisko sportowe (przestarzałe), 

ul. Karbowska 29 – budynek dydaktyczny z halą sportową, 

- 30 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia językowa, 1 pracownia 

architektury zieleni, 2 pracownie gastronomiczne, 1 pracownia do nauki języków obcych, 

- hala sportowa (boisko-3 sektory) z zapleczami sanitarnymi, szatniami, siłownią i ścianką 

wspinaczkową, 

- kompleks sportowy „Orlik” 

ul. Aleja Leśna 2 kompleks 4 budynków dydaktycznych z łącznikami 

- 20 sal lekcyjnych, w tym 6 pracowni do praktycznej nauki zawodu. 

Internat ul. Mazurska 16 – 75 miejsc noclegowych. 

 

 

 

6.4. Remonty i inwestycje zrealizowane w 2018 roku 

 

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dokumentację projektową na wykonanie 

zadania pn. „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w CKZiU w Brodnicy” za kwotę 

28 290 zł. oraz dokonano zakupu 2 samochodów osobowych przystosowanych do nauki jazdy 

za kwotę 94 006 zł. 

 

W 2018 r. dokonano następujących remontów: 

- naprawa samochodów służbowych – 3 054 zł, 

- konserwacja boiska „Orlik” – 7 300 zł, 

- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Karbowska – 35 000 zł, 

- naprawy instalacji CO w sali gimnastycznej ul. Mazurska – 209 zł, 

- naprawa instalacji wodociągowej w Sali lekcyjnej ul. Mazurska – 209 zł, 

- naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń technicznych (szlifierka, kosiarka, wózek 

widłowy, kserokopiarki, drukarki, gaśnice, system monitoringu itp.) – 5 800 zł. 

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji CO w internacie – 3 557 zł, 

- inne naprawy w internacie (kserokopiarka, konserwacja gaśnic) – 430 zł. 

 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

77 

 

6.5. Realizacja projektów edukacyjnych 
 

1. Konkurs: 2016-2018 

KA1 - Mobilność edukacyjna 

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

,,Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - 

staże zawodowe nauką przez doświadczenie. 01-06-2016-31-05-2018. 

60 uczniów, wartość ogólna projektu: 617 160,80 zł. W 2018r. wydatkowano kwotę 

135 062,14 zł. 

2. Konkurs: 2017-2019 

KA1 - Mobilność edukacyjna 

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

ERASMUS+ -szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych 01-08-2017- 31-

07-2019.60 uczniów, wartość ogólna projektu: 627 491,50 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 

313 804,86zł. 

3. Konkurs: 2018-2020 

KA1 - Mobilność edukacyjna 

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

„Praktyka najlepszą nauką ! - europejskie staże zawodowe”2018-09-01 - 2020-08-31. 

66 uczniów, wartość ogólna projektu: 644 712,71 zł. W 2018r. wydatkowano kwotę 

29 603,40 zł. 

W/w projekty realizowane są w ramach programu Erasmus+,Akcja-1-Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Finansowane są w 100% ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER) i są częścią projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 

INNE.  

4. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015 i 2016” Poleskiego Technikum 

Profesjonalnych Technologii, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia 

5. Projekt „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 

Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

600 uczniów -  informacji o projekcie  w Rozdziale IV pkt. 2.  

 

 

7. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

 

7.1. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych 

Technikum  

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim wyróżniono w 

prestiżowym XXI Rankingu Perspektywy 2019.  Szkole przyznano honorowy tytuł „Srebrna  
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szkoła 2019”.  Kapituła rankingu oceniała technika za pomocą następujących kryteriów: 

sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki 

matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.   

Matura 2018 

W 2018 r. egzamin maturalny zdało 100% uczniów Technikum przystępujących do matury.  

Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla 

absolwentów Technikum przystępujących do egzaminu maturalnego: 

 

przedmiot poziom 

egzaminu 

średnia  T średnia w woj. 

kuj-pom 

średnia  

w kraju 

 

język polski P 58% 49 % 50% 

matematyka P 50% 47 % 46% 

język angielski P 60% 64% 64% 

język angielski R 50% 44% 44% 

język niemiecki P 50% 46% 52% 

geografia R 31% 25% 23% 

historia R 64% 20% 18% 

biologia R 12% 13% 12% 

 

 

 W technikum uczniowie najlepiej poradzili sobie z egzaminem maturalnym z historii – 

średni wyniki 64% i jest wyższy od średniego wyniku w kraju oraz w województwie. 

 Wyniki egzaminu maturalnego z geografii i  języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym oraz matematyki i języka polskiego na poziomie podstawowym  były również 

wyższe w porównaniu do średnich wyników w województwie kujawsko-pomorskim i Polski. 

Natomiast średni wynik egzaminu maturalnego z biologii ukształtował się na poziomie 

zbliżonym do średniego wyniku w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce. 

 

Egzamin zawodowy 2018 

Zdawalność egzaminu zawodowego w 2018 r.: 

Kwalifikacja ZS Jabłonowo Średnia w kraju 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności  

w organizacji 

90% 84,16% 
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A.36 Prowadzenie rachunkowości 90% 78,11% 

T.06 sporządzanie potraw i napojów 100% 91,17% 

T.15 organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

100% 53,65% 

 

Zdawalność egzaminu zawodowego w Technikum we wszystkich kwalifikacjach była wyższa 

niż średnia w kraju. 

 

Liceum Ogólnokształcące  

Matura 2018 

 W roku szkolnym 2017/2018  w  Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu 

maturalnego przystąpiło 100% absolwentów, zdało 89% uczniów. 

 Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla 

absolwentów Liceum Ogólnokształcącego przystępujących do egzaminu maturalnego w 

nowej formule: 

przedmiot poziom 

egzaminu 

średnia LO średnia w woj. 

kuj-pom 

średnia  

w kraju 

 

język polski P 55% 56% 58 

język polski R 12% 46% 54 

matematyka P 47% 59% 61 

język angielski P 61% 76% 78 

język angielski R 44% 62% 63 

język niemiecki P 28% 64% 69 

geografia R 39% 32% 36 

historia R 10% 35% 35 

 

 W Liceum Ogólnokształcącym  średni wynik egzaminu maturalnego z geografii jest 

wyższy od średniego wyniku zarówno w województwie kujawsko-pomorskim  jak i w kraju .  

Z pozostałych przedmiotów średnie wyniki są zbliżone lub niższe od średnich wyników  w 

województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast zdawalność z poszczególnych przedmiotów 

w liceum jest wyższa niż w województwie kujawsko-pomorskim  i kraju 
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przedmiot Zespół Szkół 

w Jabłonowie 

Pomorskim 

kraj 

język polski 100% 98% 

matematyka 89% 87% 

język angielski 100% 97% 

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Egzamin zawodowy 2018 

Zdawalność egzaminu zawodowego w 2018 r.: 

Kwalifikacja ZS Jabłonowo Średnia w kraju 

A.18 prowadzenie sprzedaży 88% 80,73% 

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń  

i narzędzi stosowanych w rolnictwie 
100% 88,70% 

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, 

maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 
100% 85,02% 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 100% 83,52% 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 100% 92,81 

 

 Zdawalność egzaminu zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia we wszystkich 

kwalifikacjach była wyższa niż średnia w kraju. 

 

 W 2018 roku w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 51 uczniów.  Egzamin zdało 96% 

uczniów.  Średnia zdawalność w kraju wyniosła 75,28%. 

 

 

7.2.  Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego  

 W roku szkolnym 2017/2018 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. 
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1658). Priorytetowe zadania nadzoru wyznaczone do realizacji przez Dyrektora Zespołu 

wynikały z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2017/2018, Planu Nadzoru Pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty oraz wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za 

rok szkolny 2016/2017. 

 

Ewaluacja  

Ewaluacja była przeprowadzona w trzech obszarach tematycznych: 

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane z sposób sprzyjający uczeniu się. 

2. Rodzice są partnerami szkoły. 

3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

Na podstawie wniosków z ewaluacji sformułowano następujące rekomendacje do działań w 

następnym roku szkolnym: 

1. Doskonalić działania w zakresie wspierania i motywowania każdego ucznia w procesie 

uczenia się. 

2. Wzmocnić działania włączające rodziców do szerszej współpracy w zakresie realizacji 

zadań szkoły. 

3. Wzmocnić działania na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych uczniów 

 

Kontrole  

Zgodnie z planem dokonano następujących kontroli: 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy. 

2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami. 

3. Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkole. 

4. Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez pedagoga 

szkolnego. 

5. Zgodność z prawem zapisów w statutach szkół i innych dokumentach szkoły 

(regulaminy, procedury). 

6. Realizacja kształcenia dualnego w Szkole Branżowej I stopnia. 

 

 

Wnioski z kontroli: 

 

1. Ocenianie, promowania i klasyfikowanie uczniów i słuchaczy odbywa się zgodnie z 

obowiązującymi w szkole zasadami oraz przepisami prawa. 

2. Dokumentacja jest prowadzona zgodnie z przepisami. 

3. Uczniowie niepełnosprawni mają zapewnione odpowiednie warunki oraz organizację 

kształcenia w szkole. 

4. Dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest prowadzone przez 

pedagoga szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5. Statuty szkół oraz regulamin Rady Pedagogicznej są zgodne z przepisami prawa. 

6. Realizacja kształcenia dualnego w Szkole Branżowej I stopnia jest prowadzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wspomaganie i obserwacje  

Obserwacje 

 W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 21 obserwacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, imprez i uroczystości oraz spotkań z rodzicami. 

Obserwowane zajęcia edukacyjne były przeprowadzone wg planu, poprawnie pod względem 

metodycznym, z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Nauczyciele znają i realizują 

podstawę programową  oraz wybrane przez nich programy nauczania. Z całościowej analizy  

obserwowanych zajęć wynika, że mocnymi stronami pracy są: 

 

 realizowanie treści określonych w podstawie programowej, 

 wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami, 

 ocenianie uczniów zgodnie z przepisami. 

 

Doskonalić należy proces dydaktyczny w zakresie: 

 stosowania oceniania kształtującego, 

 kształcenia umiejętności pracy zespołowej, 

 stosowania efektywnych i skutecznych metod nauczania i uczenia się, 

 indywidualizacji nauczania. 

Uroczystości i imprezy szkolne organizowane są zgodnie z planem. W ich organizację  

zaangażowana jest cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Imprezy są 

przygotowywane na wysokim poziomie organizacyjnym i artystycznym.   

 

Indywidualne doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 

Nauczyciele doskonalił swoje umiejętności w szczególności na studiach podyplomowych, 

szkoleniach, warsztatach, spotkaniach i konferencjach  metodycznych. Zakres doskonalenia 

nauczycieli był zgodny z potrzebami szkoły. 

 

 

Szkolenia Rady Pedagogicznej 

 

Zgodnie z planem przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: 

1. „Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły”. 

2. „Efektywne i skuteczne metody oraz techniki nauczania i uczenia się” 

3. Cyberprzemoc i cyberbezpieczeństwo – jak sobie radzić z agresją elektroniczną i 

zapewnić bezpieczeństwo uczniów korzystających z Internetu”. 

4. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.” 
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Ponadto zorganizowano cykl szkoleń pt. „Szkolna interwencja profilaktyczna. 

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom  w szkole.” 

 

W ramach szkoleń nauczyciele nabyli umiejętności: 

 stosowania skutecznych działań promocyjnych szkoły, 

 stosowania skutecznych metod i technik nauczania i uczenia się, 

 radzenia sobie z agresją i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w Internecie, 

 organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

 przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w szkole oraz prowadzenia interwencji 

profilaktycznej. 

 

Monitorowanie  

 

Monitorowanie zgodnie z planem przeprowadzono w zakresie: 

1) organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) organizowania i realizacji zajęć pozalekcyjnych, 

3) wdrażania i realizacji podstaw programowych, 

4) frekwencji uczniów na zajęciach, 

5) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole, 

6) organizacji współpracy z rodzicami, 

7) rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów, 

8) podnoszenia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, 

9) podnoszenia jakości edukacji humanistycznej, 

10) wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego. 

Informacje i wnioski z monitorowania wykorzystano do modyfikowania i doskonalenia 

bieżących działań oraz  zaplanowania zadań na kolejny rok szkolny. 

 

7.3. Warunki kształcenia i zarzadzanie mieniem szkolnym  

( remonty i inwestycje zrealizowane w 2018 r.) 

 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 przez pracowników szkoły).  W ramach wydatków remontowych szkoła 

dokonała kilku bieżących napraw. W 2018 r. inwestycji nie realizowano.  

 

7.4. Realizacja projektów edukacyjnych 

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- 

pomorskiego na lata 2014-2020- EFS od października 2018 r. w Zespole Szkół w Jabłonowie 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

84 

 

Pomorskim realizowany jest projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla 

mnie”. Wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele Technikum. Realizację projektu 

zaplanowano na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020-informacje o projekcie w Rozdziale IV 

pkt.2.  

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Brodnickim, a przez to zwiększenie konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku 

pracy. 

Główne cele projektu to: 

 poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek kształcenia w odpowiedni 

sprzęt (pracownia gastronomiczna i ekonomiczna), 

 wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno- zawodowego, 

 dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

 atrakcyjna oferta staży i praktyk zawodowych. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W 2018 r. przeprowadzono następujące działania: 

 realizowano dodatkowe pozalekcyjne zajęcia zawodowe dla uczniów kształcących się 

w zawodach technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SpInKA) umożliwiający realizację 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, w ramach którego prowadzone są zajęcia z 

indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prowadzone będą zajęcia 

warsztatowe we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brodnicy. 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest  projekt pn. „Kompetencje kluczem 

do kariery” (Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i 

zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.) Wsparciem objęci zostali wyłącznie 

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele kształcenia ogólnego. 

 Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez podniesienie 

kompetencji kluczowych  uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, którzy 

wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych zakupione w ramach projektu. 

Zakłada się, że realizacja projektu będzie miała trwały i pozytywny wpływ na uczniów i 

szkołę. Uczniowie uzupełnią braki  i zaległości w nauce, utrwalą nabyte wcześniej 

wiadomości i umiejętności, zostaną znacznie lepiej przygotowani do egzaminu maturalnego. 

Szkoła podniesie  jakość kształcenia, swój prestiż i będzie bardziej atrakcyjna dla przyszłych 

uczniów, chociażby poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. 

W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla uczniów i nauczycieli: 

 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: matematyka, język angielski, koło astronomiczne; 

koło informatyczne, koło geograficzne, 

 doradztwo zawodowe dla uczniów (zajęcia grupowe i indywidualne), 

 szkolenia dla nauczycieli: 
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 „Wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji”  (2 nauczycieli), 

 „Wykorzystanie TIK w pracy z uczniem”  (1 nauczyciel). 

 

W ramach projektu doposażono pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne. Zakupiono 

między innymi: wizualizer cyfrowy, komputer, drukarkę ze skanerem, tablicę interaktywną.  

 W ramach współpracy międzynarodowej szkoła realizuje projekt praktyk zawodowych 

„Kształci nas Europa”. Skierowany głównie do uczniów  kształcących się w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt został zorganizowany w ramach 

programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Głównym celem projektu „Kształci nas Europa” 

jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz 

zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów. Projekt zakłada 

udział dwóch grup uczniów w czterotygodniowej praktyce w niemieckich hotelach i 

pensjonatach. W roku 2018 pierwsza grupa uczniów zrealizowała praktyczną naukę zawodu 

w Turyngii. Kolejna grupa wyjedzie w kwietniu 2019 r. Projekt jest całkowicie finansowany 

ze środków Unii Europejskiej. W 2018r. wydatkowano kwotę 92 169,14 zł. 

 W 2018 r. szkoła przystąpiła również do projektu „Niebo nad Astrobazami”. Projekt 

zakłada przede wszystkim rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.   

Realizacja projektu przewidziana została na cztery kolejne lata, tj. 2019 - 2022. 

 

 W maju 2018 r. szkoła przystąpiła do projektu o nazwie: „Kompleksowy program 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – skierowany do kadr zarządzających placówek 

oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem tego projektu jest poprawa 

funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie: 

 kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 

(matematyczno-przyrodnicze, języków obcych), 

 nauczania eksperymentalnego, 

 właściwych postaw (np. kreatywności, pracy zespołowej), 

 zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 W maju i czerwcu 2018 r. przedstawiciel szkoły brał udział w 72-godzinnym 

szkoleniu prowadzonym przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Od 

września szkoła uzyskała dodatkowo dostęp do indywidualnego doradztwa wspierającego 

dyrektora szkoły w trakcje procesu wspomagania.  

Projekt zakłada, że w szkole zostaną stworzone warunki, w których uczniowie rozwiną swoje 

kompetencje kluczowe, tak aby w przyszłości łatwiej byłoby im odnaleźć się zarówno na 

rynku pracy jak i w życiu.  

We wrześniu został powołany Zespół ds Kompetencji Kluczowych. Opracowano również 

Roczny Plan Wspomagania, który jest  obecnie w trakcie realizacji. 
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8. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

 

 Do Zespołu Szkół Specjalnych w roku 2018 uczęszczało 72 uczniów z Powiatu 

Brodnickiego. Zajęcia z uczniami trwają od godz. 8.00. do godz.16. Szkoła umożliwia 

uczniom możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych, pomocy 

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

Uczniowie  biorą udział w uroczystościach i apelach szkolnych, konkursach i olimpiadach, 

zawodach sportowych, różnorodnych projektach edukacyjnych, wychowawczych i 

profilaktycznych, wycieczkach i biwakach. Prezentują swoje umiejętności na forum szkoły,  

w środowisku lokalnym i w kraju.  

W roku 2018 największe osiągnięcia uczniów to: 

a) w konkursach poza szkolnych :  

- Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych "Rysowanie na ekranie” –  I  

miejsce 

- V Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Brodnicy- wyróżnieni 

- VII Wojewódzki Konkurs Przechwałki Plastyczne Toruń – II i III miejsce 

- XX Powiatowy Festiwal Kolęd  i Pastorałek w Brodnicy - III miejsce 

- XVIII Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych w Bobrowie – wyróżnienie 

- X Brodnicki Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Brodnicy - wyróżnienie 

- VIII Przegląd Teatralny w Grudziądzu –  II, III, IV miejsca 

- XV Wojewódzki Konkurs Piosenki w Grudziądzu – I i II miejsce 

- Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej – od II do VI miejsca 

- IV Powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej "Wiosenny 

Spacer z Mamą – I, II, III miejsce 

 

b) w zawodach sportowych:  

- XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice – II, III, IV miejsce 

-  Ogólnopolski Turniej Badmintona Trzcianka – II miejsce 

- Wojewódzki Sprawdzian w Sportach Zimowych  Zakopane – I, IV miejsce 

- Kujawsko-Pomorski Turniej Tenisa Stołowego Chełmno – II, III miejsce 

- Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Grudziądz – I, II, III miejsce 

- Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Brodnica – I, II, IV miejsce 

c) szkolne projekty edukacyjne: 

1.Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Mam kota na punkcie mleka”. Uczestnicy projektu to 

uczniowie szkoły podstawowej klas I-III. Celem projektu było dbanie o własne zdrowie, 

wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski 

oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. W ramach 

projektu uczniowie uczestniczyli w następujących działaniach: konkurs fotograficzny; 

organizacja urodzin kota z produktów pochodzenia mlecznego; zajęcia edukacyjne 
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poświęcone roli mleka i produktów mlecznych dla zdrowia człowieka;  film o zdrowym 

wpływie mleka na zdrowie człowieka; testy o mleku; rozwiązywanie zadań utrwalających 

wiedzę w Mlecznym Zeszycie; wykonywanie  prac plastycznych propagujących mleko i 

produkty mleczne. 

 

2. Cykliczny szkolny projekt profilaktyczny „Z Kulturą na Ty” skierowany do wszystkich 

uczniów szkoły. Realizując hasła poszczególnego miesiąca uczniowie propagowali zasady 

kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego; doskonalili nawyki kulturalnego 

zachowania w różnych sytuacjach życiowych; używali na co dzień zwrotów i form 

grzecznościowych; wzbogacali wiedzę o kulturze bycia. W ramach programu:  uczniowie 

uczestniczyli w różnorodnych    lekcjach o tematyce kultury osobistej w życiu 

codziennym,  wykonywali prace plastyczne, zorganizowali apel szkolny poświęcony 

zdrowemu odżywianiu, utworzyli katalog zwrotów grzecznościowych, zorganizowali 

pokaz mody na różne okazje. 

 

3.Szkolny projekt edukacyjno- wychowawczy „ Rozwijanie zainteresowań uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie” skierowany do wysztkich uczniów szkoły. W ramach 

projektu uczniowie : uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Płowężu, w koncercie 

Muzycznym w państwowej Szkole Muzycznej w Brodnicy, wykonali wielkogabarytowa 

planszę do gry w „Chinczyka” i zorganizowali szkolny konkurs w tę grę, uczestniczyli w 

lekcjach prowadzonych przez pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki publicznej, 

zaprosili do szkoły grupę cyrkową BEDEKUS, która wykonała atrakcyjny pokaz i bawiła 

uczniów. 

 

  Kształceniem i wychowaniem uczniów w roku 2018 zajmowało się 28 nauczycieli w  

tym: 13 n-li dyplomowanych, 9 n-li mianowanych, 5 n-li kontraktowych i 1 n-l stażysta. Pracę 

nauczycieli wspierało 9 osób zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela. Kadra 

pedagogiczna zatrudniona w szkole posiada bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i 

doświadczenie zawodowe.  

 Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkoła współpracując ze Stowarzyszeniem 

Olimpiady Specjalne prowadzi sekcję „Sokoliki”, której celem jest propagowanie wśród 

uczniów aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, organizowanie 

i udział w zawodach, olimpiadach sportowych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. 

 Szkoła współpracuje z instytucjami samorządowymi takimi jak: Starostwo Powiatowe, 

Urząd Miasta, urzędy gminy, PCPR, GOPS, MOPS i licznymi instytucjami pozarządowymi, 

m.in. Caritas, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Brodnicki 

Dom Kultury, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, , Schronisko dla 

zwierząt, jednostka wojskowa, straż pożarna, Komenda Powiatowa Policji, Toruńskie 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole. 
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Bardzo ważną dziedziną życia szkolnego jest współpraca nauczycieli z rodzicami oparta na 

prawidłowym przepływie informacji, udziale rodziców w uroczystościach, imprezach i 

wycieczkach szkolnych, wspólnym rozwiązywaniu problemów uczniów, wzajemnym 

zaufaniu, życzliwej atmosferze. 

 W roku 2018 r. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem” pełnił rolę ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego. W związku z powyższym w szkole prowadzone były (i są 

nadal) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Do pracy z dziećmi 

zatrudniono doświadczoną kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

Nauczyciele prowadzili z dziećmi następujące rodzaje zajęć: 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  

- terapia pedagogiczna,  

– rehabilitacja ruchowa, 

- terapia logopedyczna,                                                                                                                 

konsultacje z rodzicami dziecka. 

 

8.1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych w roku 2018. 

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole specjalnej  wynika w 

szczególności z niepełnosprawności a w efekcie z: zaburzeń zachowania lub emocji, z 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej, czasami z 

sytuacji kryzysowych lub traumatycznych. 

W roku 2018 w  szkole specjalnej pomoc psychologiczno-pedagogiczna była udzielana 

uczniom przede wszystkim w trakcie  bieżącej pracy z uczniem na zajęciach  :                                                                                                                                      

a) ogólnokształcących takich jak:  

- funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

- zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

- zajęcia kształtujące kreatywność, 

b) rewalidacyjnych takich jak: 

- zajęcia usprawniania  mowy, 

- zajęcia usprawniania funkcji psychomotorycznych 

- zajęcia rozwijania umiejętności społecznych, 

- zajęcia terapii pedagogicznej, 

c) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów, 

d) zajęciach z pedagogiem szkolnym. 

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zostały wyodrębnione i 

realizowane przez nauczycieli na zajęciach funkcjonowania osobistego i społecznego w 
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wymiarze 10 godz. rocznie na każdy oddział szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

przysposabiającej do pracy. 

 

Pedagog  szkolny w   roku 2018 w  ramach udzielania  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej   realizował   następujące    działania: 

Tabela 1. Prowadzenie  zajęć  z   uczniami. 

 

Lp. 

 

Rodzaj zajęć/tematyka zajęć 

 

Ilość zajęć 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia 

profilaktyczne 

 

 

 

 

 

 

Prawa  i  obowiązki  dzieci. 10 

Agresja  psychiczna  i  fizyczna. 8 

Substancje szkodliwe. 8 

Problemy  zdrowotne( odżywianie, 

higiena, odpowiedni  ubiór). 
14 

Bezpieczne  korzystanie  z Internetu. 1 

Zasady  zachowania  w  szkole i w domu. 9 

2. Zajęcia socjoterapeutyczne 12 

3. 

 

Doradztwo   edukacyjno- zawodowe 

 
25 

  

Tabela 2. Prowadzenie  rozmów  indywidualnych  z  uczniami. 

 

Lp. 

 
Tematyka  rozmów Ilość  rozmów 

1. Problemy  emocjonalne. 34 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

90 

 

2.  Problemy  domowe. 5 

3. Frekwencja    szkolna (wagary, ucieczki). 17 

4. Nieodpowiednie  zachowanie w  szkole (kłótnie, 

wulgaryzmy, niewykonywanie  poleceń). 

87 

5. Problemy  zdrowotne. 3 

6. Substancje szkodliwe. 1 

7. Dalsze  losy  po  ukończeniu  nauki  w szkole podstawowej i 

zawodowej. 

6 

 

 

Tabela 3. Współpraca  z  rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w zakresie udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

 

Lp. 

 

Tematyka  współpracy Ilość  kontaktów 

1. Frekwencja  uczniów  w  szkole. 49 

2.  Problemy  wychowawcze (nieodpowiednie  zachowanie, 

odmowa  pracy). 

8 

3. Wyprawka  szkolna. 1 

4. Problemy  zdrowotne. 30 

5. Podjęcie  nauki w szkole zawodowej. 4 

6.  Dożywianie  dzieci  w szkole . 5 

7.  Problemy domowe. 5 

8.  Funkcjonowanie uczniów  na  zajęciach i przerwach. 19 

 

 

Tabela 4. Współpraca  z  wychowawcami  klas,  nauczycielami, pielęgniarką szkolną, 

rzecznikiem  praw  ucznia, koordynatorem  ds. zawodowych w zakresie udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 
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Lp. 

 
Tematyka  współpracy Ilość kontaktów 

1. Frekwencja  uczniów na  zajęciach. 40 

2.  Problemy  dydaktyczne. 1 

3. Problemy  emocjonalne. 13 

4. Nieodpowiednie  zachowanie: agresja słowna,  kłamstwa, 

plotki. 

30 

5. Problemy  zdrowotne. 32 

6. Sytuacja  domowa uczniów. 9 

7. Wyprawka  szkolna. 1 

8.  Dożywianie  uczniów. 8 

9.  Egzamin  gimnazjalny. 1 

10. Funkcjonowanie uczniów  na  zajęciach i przerwach. 28 

11. Programy rządowe,, Szklanka mleka”, ,,Dobry  start”. 2 

 

  

8.2.  Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym – remonty i inwestycje 

zrealizowane w 2018 r. 

 

 Zajęcia prowadzone są w salach  wyposażonych w  nowoczesne meble dostosowane 

do ergonomii każdego ucznia, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne np. tablica 

interaktywna, laptopy w pracowni komputerowej i w każdej klasie, duże plazmowe 

telewizory w klasach, rzutnik multimedialny z ekranem, sprzęt muzyczny np. magnetofony, 

pianino, organy klawiszowe, gitarę, instrumenty perkusyjne oraz sprzęt sportowy i do 

rehabilitacji ruchowej. Oprócz typowych sal lekcyjnych szkoła dysponuje klasopracowniami: 

logopedyczną, informatyczną, gastronomiczną, plastyczną, techniczno-krawiecką, 

„Doświadczania świata”, bibliotekę, stołówkę szkolną, salę rehabilitacji ruchowej. Szkoła 

dysponuje salą gimnastyczną. 

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w roku 2018 w kwocie 50 tys. zł , to: 

 a)  podział 2 dużych klas na 4 małe i ich remont: malowanie ścian,  wymiana drzwi, podłóg, 

zlewów i kranów, przerobienie instalacji elektrycznej, dokupienie mebli szkolnych, 

b) całkowity remont łazienki chłopców wraz z wymianą białego osprzętu, 
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c) remont i wyposażenie sali z przeznaczeniem na  zajęcia rewalidacyjne: malowanie ścian,  

wymiana drzwi, podłóg, zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do usprawniania 

mowy uczniów, 

d) remont i częściowe wyposażenie sali z przeznaczeniem na  zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka: malowanie ścian, zakup wykładziny, zakup mebli szkolnych i 

częściowy zakup pomocy dydaktycznych. 

Część prac wykonana została przez woźnego szkoły oraz pracowników i uczniów CKZIU co 

przyczyniło się do oszczędności i możliwości wykonania większego zakresu prac. 

W związku z tym, że 2018 r. szkoła  pełniła rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego  otrzymała   w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za 

życiem” dotację celową w kwocie  15 000,00 zł na zakup pomocy do zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

 

 

9. 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.  

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, 
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-  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 dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz 

wspomaganie ich rodzin obejmuje: 

 dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (ADHD, zahamowane   emocjonalnie, mutyzm) 

  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 2018 do poradni ogółem dzieci i młodzieży przyjęto -  3997. 

 Działalność diagnostyczna 

 badania psychologiczne                                -  1462 

 badania związane z wyborem zawodu          -     48 

 badania pedagogiczne                                   -  1200 

 badania logopedyczne                                   -    321 

 badania lekarskie                                           -    393 
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Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży 

 terapia logopedyczna indywidualna  -  192, w tym trwające ponad 3 m-ce 153, 

 terapia biofeedback  -  8, 

 psychoterapia  -  193, w tym ponad 3 m-ce 66, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym – 88, 

 terapia zagrożonych uzależnieniami  -  5, powyżej 3-ch miesięcy – 2, 

 zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu  -  698 osób,  

 inne formy pomocy indywidualnej -  276 osób,  

 formy pomocy grupowe  -  556 osób,  

 indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  -  43osób, 

 indywidualne porady zawodowe bez badań  -  277 osób, 

 zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach  -  278 osób, 

 porady bez badań  -  440 osób, 

 porady po badaniach przesiewowych  -  28 osoby, 

 badania przesiewowe: 

-    „Słyszę”  -  83 osób, 

-    badania sondażowe logopedyczne  -  12 osoby, 

 

Opiniowanie i orzekanie 

Zespół orzekający działający przy Poradni odbył 46 posiedzeń i wydał: 

 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  - 79, 

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  - 177, 

 Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  - 7, 

 Orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego nauczania -  4, 

 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania – 30, 

Razem orzeczeń wydano – 297 

 

 Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego – 42 

 Informacje o wynikach badań – 170 

Zalecenia w opiniach dotyczyły: 

  pomoc psychologiczno pedagogiczna – 308 

 dostosowanie wymagań – 192 

  przystąpienie do egzaminów w dostosowanych warunkach – 43 

 zwolnienie z nauki drugiego języka – 9 

 zezwolenie na indywidualny tok nauki – 1 

 przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych – 24 

 zezwolenie na zatrudnienie młodocianego – 4 

 Opinie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki - 34 

 inne – 170. 
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Razem opinii wydano – 827 

 

Łącznie wydano  - 1324 dokumentów 

 

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej zostały zorganizowane przez 

Poradnię: 

        Warsztaty i szkolenia dla uczniów: 

1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród rówieśników W szkole podstawowej. SP – 

Szabda – uczniowie klas I – III i IV –VII 

2. Negatywne skutki zażywania  narkotyków oraz sztuka odmawiania (dokonywanie 

właściwych wyborów) – Związek Harcerstwa Polskiego 

3. Zdrowie Emocjonalne. Kl. I – III oraz IV – VII – SP Gorczenica 

4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Formy spędzania czasu wolnego z 

kolegami, rodziną. Tworzenie własnej gry planszowej. SP - Pokrzydowo 

5. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Wszystkie III klasy gimnazjalne na 

terenie powiatu (Jastrzębie, Zbiczno, Brzozie, Świedziebnia, Osiek, Górzno) oraz kl. 

II I LO w Brodnicy 

 

        Warsztaty i szkolenia dla rodziców: 

6. Jak zachęcać dziecko do współpracy. Samorządowe Przedszkole w Jabłonowie 

7. Udzielanie wsparcia wychowawczego rodzicom. Samorządowe Przedszkole w 

Jabłonowie 

8. Spójność metod wychowawczych rodziców i przedszkola. Przedszkole w Łaszewie 

9. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci. Rozwijanie samodzielności u 

dzieci. – SP – Gortatowo 

10. Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych oraz 

substancji psychoaktywnych. – ZSz w Zbicznie 

11. Warsztaty dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu. 

12. Integracja klasy – zajęcia warsztatowe dla uczniów SP- Brzozie 

13. Współpraca rodziców ze szkołą. – Gimnazjum Jastrzębie 

14. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole. SP - Pokrzydowo 

15. Szkoła dla rodziców – PPP Brodnica (3 cykle spotkań) 

 

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli: 

1. Pomoc w tworzeniu IPET-u. Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w 

szkołach i przedszkolu opracowujących IPET dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
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kształcenia specjalnego. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia : ZSzS w 

Brodnicy, SP Świedziebnia (4spotkania), ZSzP nr3, SP-4. 

2. W ramach sieci współpracy dyrektorów szkół organizowanie spotkań na terenie poradni. 

3. W ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów cykliczne spotkania na terenie 

poradni. 

-prawo oświatowe – omówienie obowiązujących przepisów prawnych 

- rozpoznanie potrzeb 

- badanie potrzeb uczniów 

- trudne zachowania uczniów – 2 spotkania 

4. Konsultacje dla nauczycieli na terenie szkoły w Bobrowie. 

5. Udział w zespołach do tworzenia oceny funkcjonowania ucznia i opracowywania IPETU  

- 6 szkół 

 

    Konferencja: 

Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych  w placówkach 

oświatowych. 

1. Pomoc udzielana dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną. – wystąpienie pracowników poradni. 

 

Przeprowadzenie logopedycznych badań sondażowych oraz przesiewowych badań 

słuchu przez logopedów poradni  w: 

1. Szkoła Podstawowa w Niepublicznej Szkole w Gołkowie. (5, 6-cio latki). 

Udział w interdyscyplinarnym zespole (dyrektor, wychowawca, pedagog, dzielnicowy, 

kurator sądowy, psycholog, rodzic)  SP – Jajkowo – ustalenie planu działania w celu poprawy 

funkcjonowania dziecka i jego rodziny.  

 

Pracownicy PPP w 2018 r. zorganizowali lub przeprowadzili  ponad 38 spotkań, 

prelekcji, warsztatów dla nauczycieli, rodziców lub uczniów. 

 Poradnia brała udział w programach realizowanych w środowisku: 

- Konkurs „Wybieram zawód” prezentacje multimedialne. 

- Udział w Targach Edukacji i Pracy w Brodnicy (wystawienie stoiska poradni). 

  

Poradnia brała udział w uroczystościach, konferencjach zorganizowanych przez 

kuratorium, powiat, miasto,  szkoły oraz   PPP w województwie: 

 Udział w uroczystości rozdania nagród w III Powiatowym Konkursie Plastycznym dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Laurka dla Mamy” - zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie „AGIS”. 

 Udział w koncercie w I LO „Moc muzyki”. 
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 Udział w XX Jubileuszowym Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy serca dla 

niepełnosprawnych artystów.” 

 Udział w pracach komisji Konkursu Logopedycznego zorganizowanego przez ZSP nr 3 w 

Brodnicy. 

 Udział w VII Kujawsko – Pomorskim Turnieju BOCCE Olimpiad Specjalnych. 

 Udział pracowników poradni w dwóch konferencjach związanych z tematyką autyzmu: 

 - Konferencja  zorganizowana przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany 

ołówek” z okazji obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu. 

         - Autyzm – praktyczne aspekty diagnozy, terapii, edukacji. Konferencja Zorganizowana   

przez Uczelnię Nauk Społecznych.  

         -Udział w konferencji - Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych  

w placówkach oświatowych. 

 Udział w Okręgowej Debacie samorządowej z Jarosławem Gowinem  i Zbigniewem 

Gryglas. 

 Udział w  wielu innych uroczystościach, kiermaszach, konferencjach organizowanych przez 

powiat, miasto, stowarzyszenia, szkoły, firmy oraz poradnie. 

 Udział pracowników poradni w pracach komisji egzaminacyjnych w CKZiU 

  

Inna działalność poradni:  

 Przygotowanie zawodowe - 5  praktyk studenckich. 

  Współpraca między poradniami w województwie. 

 Udział w spotkaniach z wizytatorami ds. ewaluacji zewnętrznych w szkołach powiatu 

brodnickiego (w trzech szkołach). 

 

 

Rozdział VII. Informacja o realizacji zadań z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez  Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy  

1. Ogólne informacje 

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. 
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Szpital udziela świadczeń zdrowotnych służących   zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i 

poprawie zdrowia, realizuje zadania  wynikające z zawartych umów z NFZ o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. 

 Szpital Powiatowy w Brodnicy dysponuje 222 łóżkami na 9 oddziałach szpitalnych, w 

tym 15 łóżeczkami noworodkowymi, 12 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, 

zakładami diagnostycznymi, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładem 

rehabilitacyjnym, podstawową opieką zdrowotną, nocną i świąteczną opieką zdrowotną, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dysponuje własnym miejscem do 

lądowania dla śmigłowców ratunkowych. 

 W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział 

ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia. 

Szpital 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 

 

Tabela 1. Ilość leczonych pacjentów w 2018 r. 

l.p. Wyszczególnienie 
Ilość 

łóżek 

Ilość 

leczonych 

pacjentów 

Ilość 

porad  

i wizyt 

Ilość świadczeń 

I. Oddziały 
    

1. Oddział Anes. i Intens.Terapii 5 74 
  

2. Oddział Chirurgii Ogólnej 21 933 
  

3. Oddział Chorób 

Wewnętrznych 
37 1464 
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4. Oddział Ginekologiczno-

Położniczy 
29 2189 

  

5. Oddział Neonatologiczny 17 978 
  

6. Oddział Pediatryczny 23 1192 
  

7. 
Oddział Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej 
29 357 

  

8. 
Oddział Urazowo - 

Ortopedyczny 
19 1245 

  

9. Zakład Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczy 
42 182 

  

 
Ogółem 

 
8614 

  

II. Poradnie 
    

1. Poradnia Diabetologiczna 
  

2377 
 

2. 
Poradnia Profilaktyki 

Onkologicznej   
4030 

 

3. 
Poradnia Chorób Płuc  

i Gruźlicy   
2465 

 

4. Poradnia Rehabilitacyjna 
  

767 
 

5. Porania Patologii Noworodka 
  

290 
 

6. Poradnia Ginekologiczno - 

Położnicza   
4307 

 

7. Poradnia Chirurgii Ogólnej 
  

10823 
 

8. 
Poradnia Urazowo - 

Ortopedyczna   
15698 

 

9. Poradnia Preluksacyjna 
  

1013 
 

10. Poradnia Urologiczna 
  

1731 
 

11. 
Poradnia Zdrowia 

Psychicznego   
6697 

 

12. Poradnia Psychologiczna 
  

587 
 

13. 
Podstawowa Opieka 

Zdrowotna   
31687 

 

14. Podstawowa Opieka 
  

12252 
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Zdrowotna Nocna  

i Świąteczna 

 
Ogółem 

  
94724 

 

III. Diagnostyka obrazowaniem 
    

1. Endoskopia 
   

1650 

2. TK 
   

3932 

3. USG 
   

5264 

4. RTG 
   

17142 

 
Ogółem 

   
27988 

 

Źródło:  opracowanie ZOZ w Brodnicy 

Tabela  2.  Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku z podziałem na grupy zawodowe 

  Przeciętna      Przeciętna  

  

liczba  

zatrudnionych     

liczba  

zatrudnionych 

Wyszczególnienie w roku Kobiety Mężczyźni w poprzednim 

  obrotowym      roku obrotowym 

          

1 2 3 4 5 

          

 Pracownicy  

ogółem  205 172 33 204 

w tym:         

 

        

Personel 

medyczny 154 144 10 152 

Personel 

administracji, 

ekonomiczny 24 11 13 18 

i techniczny 
        

Pracownicy 

gospodarczy  

i obsługi 27 17 10 34 

 

Źródło:   opracowanie ZOZ w Brodnicy 
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2.   Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2018 rok 

 

 Plan finansowy  ZOZ w Brodnicy na 2018 rok zakładał uzyskanie przychodów w 

wysokości 46 739 198,46 zł, zaś koszty oszacowano na poziomie  46 737 564,00 zł, a więc  

wynik finansowy zaplanowano w wysokości  1 634,46  zł. 

Realizacji planu określiła wygenerowanie zysku w wysokości 1 038 794,72 zł.  

Na dzień 31.12.2018 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 47 988 064,82 zł           

tj. 102,7% zakładanych.  

Rzeczywiste koszty wyniosły 46 949 270,10 zł co stanowi 100,5% zaplanowanych.  

 

Pozycje kosztowe przekroczone do planowanych to: 

 przekroczenie o 3,7 p.p. zużycia materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego 

użytku wywołane było głównie z wykonywania większej ilości zabiegów i operacji na 

bloku operacyjnym oraz stosowania kosztochłonnych procedur na OAiIT, a także 

zwiększenie ilości pacjentów na oddziałach: pediatrycznym, położniczym, 

ginekologicznym, wewnętrznym, ZPO oraz AOS, 

 przekroczenie o 1,6 p.p. zużycia narzędzi zabiegowych i implantów spowodowanych 

wzrostem liczby i rodzajów zabiegów, 

 przekroczenie zakupu materiałów budowlanych o 24,7 p.p. spowodowane było pracami 

remontowymi wykonywanymi we własnym zakresie na terenie szpitala, 

 przekroczenie o 19,5 p.p. zużycia energii elektrycznej- wzrost cen za energię                      

o ponad 30%,  

 

Należy zwrócić uwagę, iż przekroczoną kwotę kosztową zminimalizowano ograniczając 

poniższe pozycje kosztowe: 

- zużycie leków o 3,8 p.p. 

      - materiały biurowe o 21,4 p.p. 

-  zakup urządzeń medycznych o 26,7 p.p., 

-  usług telekomunikacyjnych o 8,6 p.p., 

 

 W okresie sprawozdawczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy uzyskał 

przychody w wysokości 47 988 064,82 zł, co stanowi 102,7% zaplanowanej wielkości. 

W strukturze uzyskanych przychodów największy udział stanowią przychody z NFZ – 

101,7%, kolejno pozostałe przychody operacyjne  – 6,4%    pozostałe przychody medyczne 

3,7%, 0,8% przychody niemedyczne oraz finansowe. 
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Ogólna analiza realizacji planu finansowego ZOZ w Brodnicy za  2018 roku pokazuje 

iż Szpital osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 1 038 794,72 zł. 

Stan zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dzień 31.12.2018 roku 

wyniósł 17 348 654,80 zł, w tym kredyt długoterminowy (inwestycyjny) i pożyczka z WFOŚ 

w wysokości  12 935 030,00 zł. Na dzień 31.12.2018r nie było zobowiązań wymagalnych. 

Stan należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 

3 930 854,48 zł.  

Realizując zadania ustalonego na 2019 rok planu finansowego, ZOZ w Brodnicy 

będzie nadal zmierzał do wykazywania prawidłowych parametrów ekonomicznych 

kontrolując poziom kosztów oraz prawidłową gospodarkę środkami trwałymi i obrotowymi. 

Dylematem z jakim musi się zmierzyć szpital pozostaje w dalszym ciągu niekorzystna dla 

jednostki polityka finansowa NFZ, która nie uwzględnia bieżącej sytuacji gospodarczej                        

i nie pokrywa w pełnej wysokości kosztów wykonanych świadczeń medycznych, nie zawiera 

umów na realizację nowych świadczeń jak również drastyczny wzrost kosztów zużycia 

energii, ciepła, wyżywienia i utylizacji. Istotnym problem jest także niedostateczna wycena 

procedur medycznych, niskie limity kontraktów czy trudności  z  wypłatą  nadwykonań  oraz 

wysokie koszty funkcjonowania szpitala.  

3.  Informacja o realizowanych programach zdrowotnych w 2018 roku  

Program profilaktyczny – „wczesne wykrywanie raka jelita grubego”. 

 

 Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez ZOZ Brodnica w latach 

2018-2020.  W związku ze zdiagnozowanymi na terenie Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego problemami w zakresie obniżenia aktywności zawodowej mieszkańców 

spowodowanej zachorowalnością na raka, w tym raka jelita grubego, ZOZ Brodnica podjął 

decyzję o realizacji projektu w zakresie programu profilaktycznego wykrywania raka jelita 

grubego. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa 

kujawsko – pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym 

wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.   

Grupę 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 został zakupiony sprzęt niezbędny w pracowni endoskopowej. Są nimi 

wieża endoskopowa oraz myjnia endoskopowa.  

Dzięki realizacji projektu w 2018 roku zostało przebadanych 238 osób.  

Ogólna wartość projektu 1 095 032,00 zł (w tym dofinansowanie 95% z EFS). 
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Zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych 

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-

pomorskim”.  

 Program ten skierowany był dla osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia, 

zameldowanych na terenie miasta Brodnicy, które nie były szczepione szczepionką  

przeciwko pneumokokom, leczących się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli, astmy 

oskrzelowej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał 50%  środków na wykonanie 

szczepień z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostałe 50% wydatków zostało pokryte 

z budżetu Gminy Miasta Brodnica. W ramach projektu zostało zaszczepionych 100 osób.  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał łącznie kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 

zł. na realizację programu. 

Zadanie pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku 

Tętniaka Aorty Brzusznej”  - przeprowadzanie badań przesiewowych (USG aorty 

brzusznej).   

Z uwagi na to iż kwota, którą zaproponował szpitalowi Urząd Marszałkowski nie pokryłaby 

w całości kosztów, które musiałby  ponieść szpital na realizację tego projektu, szpital nie 

przystąpił do jego realizacji. 

 

4.   Zarządzanie mieniem szpitala – remonty i inwestycje zrealizowane w 2018 roku. 

Realizacja planu inwestycyjnego w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

1) Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii instalacji próżniowych 

fototermicznych kolektorów słonecznych”  

- współfinansowane z: 

- Urzędu Marszałkowskiego 

- dotacji z Powiatu brodnickiego 

- oraz środków własnych  

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w IV 2018 roku.   

Wartość ogółem  788 873,30 zł. 

 W wyniku realizacji projektu na  terenie ZOZ w Brodnicy rozpoczęto 

wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycja polegała na instalacji pola dla 

40 próżniowych kolektorów słonecznych na specjalnie do tego wybudowanej wiacie. W 

ramach przedsięwzięcia zostały również rozbudowane miejsca parkingowe wraz z 

instalacjami i urządzeniami, a także niezbędną infrastrukturą techniczną.  
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2)  Zadanie pn. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Brodnica w celu 

dostosowania do obowiązujących wymogów, realizowane w ramach przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”  

– współfinansowane z : 

- Ministerstwa Zdrowia, 

- dotacji z Powiatu brodnickiego, 

- oraz środków własnych  

 

Wartość ogółem 5 261 568,03 zł, w tym refundacja za SOR  1 090 399,03 zł.  Zadanie zostało 

ukończone i oddane do użytkowania w sierpniu 2018 roku.  

 Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku 

Ratowniczych Zespołów Medycznych, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego oraz refundacja kosztów związanych z wykonaniem robót 

budowlanych – modernizacja SOR. Celem głównym projektu było dostosowanie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy do obowiązujących przepisów prawa oraz poprawa stanu 

wyposażenia placówki pozwalające na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych 

na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego.  

 

3) Zadanie pn. Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę 

medyczną”. 

 Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziału 

ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, dziecięcego oraz rehabilitacji. Problemem 

zidentyfikowanym jest wymiana sprzętu i aparatury medycznej w oddziałach objętych 

projektem w ZOZ w Brodnicy. Głównym celem realizacji projektu jest zakup i doposażenie 

oddziałów objętych projektem w sprzęt i aparaturę medyczną cechującą się lepszymi 

parametrami. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Wartość projektu  ma wynieść 861 968,00 zł  z czego środki własne mają stanowić kwotę 

411 998,73 zł  natomiast dofinansowane z EFRR województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2014-2020 ma wynieść 449 969,27 zł. 

Tabela 3. Projekty realizowane w 2018 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

Lp. Nazwa projektu 
Postęp 

realizacji 

Łączna wartość 

projektu 

Wkład 

własny 

Wartość 

dofinansowania 

w tym 

dofinansowanie 
z Ministerstwa 

Zdrowia 

w tym 

dofinansowani
e z Urzędu 

Marszałkowski
ego 

w tym 

dofinansowani
e z Powiatu 

brodnickiego 
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1 

„Wsparcie Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego 

w ZOZ Brodnica w celu 

dostosowania do 

obowiązujących 

wymogów, realizowany 

w ramach przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy 

istniejących obiektów 

Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brodnicy” 

P
ro

je
k

t 
za

k
o

ń
cz

o
n

y
 

5 261 568,03 333 182,48 4 928 385,55 4 409 250,04   519 135,51 

2 

„Instalacja próżniowych 

kolektorów słonecznych 

do wspomagania 

przygotowania ciepłej 

wody użytkowej oraz 

rozbudowy miejsc 

parkingowych wraz z  

zadaszeniem z miejscem 

dla pola próżniowych 

kolektorów słonecznych 

oraz drogą dojazdową na 

terenie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brodnicy” 

P
ro

je
k

t 
za

k
o

ń
cz

o
n

y
 

788 873,30 581 316,97 207 556,33   187 556,33 20 000,00 

3 

„Doposażenie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w 

Brodnicy w sprzęt i 

aparaturę medyczną” 

P
ro

je
k

t 
 

w
 t

ra
k

ci
e 

re
al

iz
ac

ji
 

861 968,00 411 998,73 449 969,27   449 969,27   

  Suma   6 912 409,33 1 326 498,18 5 585 911,15 4 409 250,04 637 525,60 539 135,51 

 

Źródło: opracowanie ZOZ w Brodnicy 

 

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 
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(usługi hotelarskie, usługi parkingowe, usługi pralnicze, usługi cateringowe, prowadzenie 

mini baru). 

               Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniał w 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.) ogółem 

63 osób z tego: 49 osób niepełnosprawnych w tym 25 osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz 24 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 46 osoby 

niepełnosprawne zatrudnione były na 0,55 etatu, natomiast trzy osoby na 0,80 etatu, a także 

14 osób w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, w tym 13 etatów oraz jedna osoba na 0,50 

etatu. Całkowite koszty ( wydatki ) działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2018 r. 

wyniosły 1.724.644,16 zł z tego: dofinansowanie kosztów ze środków PFRON wyniosło 

920.000,00 zł, dofinansowanie kosztów ze środków SODIR wyniosło 371.275,20 zł, 

dofinansowanie kosztów ze środków Organizatora wyniosło 148.889,00 zł pozostałą część 

stanowiły koszty działalności gospodarczej w kwocie 566.663,65 zł. 

 

 

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 powiat 

brodnicki (10 gmin tj. 1 gmina miejska (Brodnica), 2 gmin miejsko-wiejskie (Jabłonowo 

Pomorskie, Górzno) i 7 gmin wiejskich (Bartniczka, Brodnica, Bobrowo, Brzozie, Osiek, 

Świedziebnia, Zbiczno).  

Organizację i funkcjonowanie  Urzędu Pracy 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  
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oraz samodzielne stanowiska pracy 

       Radca Prawny 

       Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

        

 

 Na dzień 31.12.2018r. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy 

wynosił 49 osób.. Łącznie 20 pracowników pełniło funkcję doradcy klienta, tj. 9 pośredników  

pracy, 5 doradców zawodowych, 4 specjalistów ds. programów i 2 specjalistów ds. rozwoju 

zawodowego. Ponadto w Urzędzie zatrudnionych było 3 pośredników pracy – stażystów, 1 

doradcę zawodowego - stażystę,  oraz 1 specjalistę ds. programów - stażystę. 

 Dodatkowo w 2018 r. 6 osób odbywało staż.   

 Na dzień 31.12.2018r. struktura wykształcenia pracowników Urzędu przedstawiała się 

następująco: wykształcenie wyższe doktorskie - 1, studia wyższe - 37, wykształcenie średnie 

– 10, zawodowe  - 1.  

 

 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 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy 

zarejestrowanych było 2 262 bezrobotnych, z czego 1 461 to kobiety, które stanowiły 

większość  osób zarejestrowanych (64,59%). 

W porównaniu z końcem roku 2017 liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 

181 osób to jest o 7,41%. 
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Wykres 1:  Liczba bezrobotnych w powiecie brodnickim w latach 2017 - 2018 

– stan w końcu miesiąca 

 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy na podstawie MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy  

Bezrobotni z prawem do zasiłku według miast i gmin 

 

          Prawo do pobierania zasiłku w Polsce według stanu na 31 grudnia 2018 r. posiadało  

14,50 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w województwie kujawsko-

pomorskim wskaźnik ten był wyższy o 0,7 pkt. proc. i wynosił 15,20 %.  

Analogicznie w tym samym okresie prawo do pobierania zasiłku w powiecie brodnickim  

posiadało 12,86 % ogółu bezrobotnych (tj. 6,94 % bezrobotnych kobiet i 5,92 % 

bezrobotnych mężczyzn). Udział osób pobierających zasiłek w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w poszczególnych gminach wynosił od 9,48 % w Gminie Bobrowo do 22,62 % w Gminie 

Miejsko -Wiejskiej Górzno. 

Okres wypłaty zasiłku zależy w szczególności od stopy bezrobocia w danym powiecie  

na dzień 30 czerwca. W powiecie brodnickim jest wypłacany przez pół roku, ponieważ 

wskaźnik bezrobocia nie przekracza 150% przeciętnej w kraju. 

 

 Pośrednictwo pracy 

W 2018r. doradcy klienta odnotowali łącznie 2 587 wolnych miejsc pracy oraz 322 wolne 

miejsca aktywizacji zawodowej (staże, prace społecznie użyteczne). Wśród wolnych miejsc 

pracy 230 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego tj. 7,9 % ogółu miejsc pracy. Z sektora 

publicznego zgłoszono 73 wolne miejsca pracy.   
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Za pośrednictwem PUP pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników 

w zawodach: pracownik produkcji, operator maszyn wtryskowych oraz sprzedawca. 

 

Wykres 2 : Najczęściej zgłaszane stanowiska pracy w 2018 roku. 

 

 

    Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 

W 2018 roku pracę podjęło 2 037 osób bezrobotnych, co stanowiło 50,48 % ogółu 

wyłączeń z ewidencji bezrobotnych.   

 Kobiety stanowiły 53,86 % ogółu,  osób podejmujących pracę wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych (rok wcześniej – 51,39 %). Wśród bezrobotnych w 2018r. częściej – 58,98 % - 

pracę podejmowały osoby z terenów wiejskich (rok wcześniej – 59,21 %).  

 Podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2018 roku stanowiły 85,96% wszystkich podjęć 

pracy przez bezrobotnych (przed rokiem 81,57%). Podjęcia pracy subsydiowanej w 2018 roku 

stanowiły 14,04 % wszystkich podjęć pracy (przed rokiem 18,43%).  

 

 3. Programy i plany przeciwdziałające bezrobociu, aktywizujące i podnoszące kwalifikacje, 

samozatrudnienie. 

Środki przydzielone na realizację programów. 

W 2018r. 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. 
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Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i 

łagodzenia skutków bezrobocia Urząd dysponował kwotą w wysokości 6 946 900 zł.  

Jest to o 2 758 200 zł (28,42%) mniej niż w 2017r. 

 

Tabela 1: Źródła finansowania programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 

w okresie styczeń - grudzień 2018 roku:        
 

Przyznana kwota ogółem 6 946 900 

z 
te

g
o
: 

Limit FP ustalony wg algorytmu 

              (decyzja z dnia 11 kwietnia 2018r.) 
1 911 577 

Limit FP na realizację zadania, o którym mowa w art. 

150 f ustawy o promocji zatrudnienia (…)              

                    (decyzja z dnia 5 grudnia 2018r.) 

1 863 500 

Dodatkowe środki z rezerwy MRPiPS na finansowanie 

dwóch programów aktywizacji bezrobotnych              
178 600 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 w ramach POWER (decyzja z dnia  

11 kwietnia 2018r. ) 

 Poddziałanie 1.1.2 

 w ramach RPO (decyzja z dnia  

11 kwietnia 2018r.  

 Działanie 8.1 

 

 

1 478 455 

 

1 311 668 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 203 100 

                   Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 

  Fundusz Pracy ustalony według algorytmu 

 

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu została ustalona wg algorytmu na 2018r. kwota w łącznej wysokości 1 911 577 zł. 

Kwota ta  jest mniejsza o 886 618 zł (tj. 31,69%) od sumy przyznanej w 2017r. 

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie programów na rzecz aktywnej 

walki z bezrobociem oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są 

ustalone- zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przez zarząd 

województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa.  
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Ustalony na 2018r. limit Funduszu Pracy według algorytmu na finansowanie programów 

aktywnych form obciążony  był zobowiązaniami finansowymi podjętymi w 2017r.  

a przechodzącymi do kontynuacji w 2018r. w wysokości ogółem 186 287, co stanowiło 

9,75% kwoty limitu FP ustalonego algorytmem na 2018 rok (wg stanu prawnego dopuszcza 

się 30 %).  

 

 Fundusz Pracy na realizację zadania, o którym mowa w art. 150 f ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy      

 

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na  realizację w 2018r. zadania, o którym 

mowa w art. 150 f ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy     

 tj. refundację pracodawcy części  kosztów poniesionych na wynagrodzenia 

 oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, 

została przyznana kwota o łącznej wysokości 1 863 500 zł.  

        

  Fundusz Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

  

   Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy w 2018r. pozyskał, w wyniku złożonych 

wniosków, dodatkowe środki z rezerwy Ministra na finansowanie niżej wymienionych 

programów w łącznej kwocie 178 600 zł, z tego: 

1. Roboty publiczne  - 120 000 zł 

2. Program Regionalny  – 58 600 zł 

 

 Projekt w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER 

     Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 06.04.2017 r. W dniu 

14.12.2017r. został podpisany aneks nr 2 do umowy, który zwiększył wartość projektu oraz 

wydłużył okres jego realizacji do 31.12.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 3 342 367,00 zł,  

z tego: 

            1 863 912,00 zł na 2017 r. oraz 1 478 455,00 zł na 2018 r. 

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2018 r. 

 

 Projekt w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Umowa o dofinansowanie projektu została  zawarta 06.04.2017r. W dniu 14.12.2017r.

 został podpisany aneks nr 1 do umowy, który zwiększył wartość projektu oraz wydłużył okre

s jego realizacji do 31.12.2018r.Całkowita wartość projektu: 2 845 961 zł, z tego: 

1 534 293 zł na 2017r. oraz 1 311 668 zł na 2018r. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.12.2018r.  
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Aktywizacja zawodowa w ramach programów rynku pracy 

 

 W 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy formami aktywizacji zawodowej objął 

1 306 osób bezrobotnych (w tym 227 osób w ramach środków nie objętych limitem Funduszu 

Pracy). W stosunku do roku 2017r. liczba osób objętych aktywizacją wzrosła o 17,01% (33 

osób).  

 Staże, podobnie jak w latach poprzednich, były najczęstszą formą aktywizacji  

bezrobotnych. W 2018 roku uczestniczyły w nich 323 osoby. Było to o 128 osób mniej niż w 

roku ubiegłym. 

 Uczestnicy stażu stanowili 24,73% wszystkich bezrobotnych korzystających z różnych

 form aktywizacji zawodowej. 

 

Wykres 3:  Bezrobotni objęci aktywizacją zawodową w 2018r. według form 

wsparcia.

          

          

        Źródło: opracowanie PUP w  Brodnicy 

1)
 finansowany ze środków FP nie objętych limitem  
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Projekty finansowane z dodatkowych środków przyznanych z rezerwy ministra rodziny 

pracy i polityki społecznej. 

 Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.  

 

Celem programu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych poprzez zatrudnienie subsydiowane w ramach 

robót publicznych w ośmiu gminach powiatu brodnickiego. 

Na finansowanie programu przyznano kwotę 120 000 zł. Limit środków został  

wykorzystany w około 91%  (tj. w kwocie 109 047 zł). 

Okres realizacji projektu: maj – grudzień 2018r. 

W ramach programu łącznie zaktywizowano 18 osób długotrwale bezrobotnych. Po 

zakończeniu udziału w programie 15 osób uzyskało zatrudnienie, tj. efektywność 

zatrudnieniowa wynosiła  93,75%. 

 

 Program ze środków rezerwy MRPiPS na realizację Programu regionalnego  

p.n. „Wiek naszym atutem – II edycja” 

 

Program realizowany był we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i 

zakładał wsparcie dla 7 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, głównie: kobiet, osób bez 

wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych, poprzez zorganizowanie stażu na 

okres do 6 miesięcy. 

Na finansowanie programu przyznano kwotę 58 600 zł. Limit środków został 

wykorzystany w 76,41%  (tj. w kwocie 44 779 zł).  

Okres realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2018r. 

Efektywność aktywnych programów rynku pracy 

   Efektywność zatrudnieniowa  

 Efektywność zatrudnieniową wyraża stosunek liczby osób, które w 2018r. 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 2018r. zakończyły udział w 

danym programie. 
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Tabela 2: Efektywność zatrudnieniowa 

 

Programy 

Form aktywizacji 

Liczba osób 

uczestnicząca w 

programach
1)

 

Liczba osób, 

które 

zakończyły 

program 

Liczba osób , 

które 

uzyskały 

zatrudnienie  

po 

zakończeniu 

uczestnictwa 

w programie
2)

 

Efektywność 

zatrudnieniowa    

 

         w % 

 Ogółem 
w tym 

kobiet 

Ogółe

m 

w tym 

kobiet 

Ogółe

m 

w tym 

kobiet 
Ogółem 

w tym 

kobiet 

Staż
2)

 w tym bon stażowy 332 275 288 238 240 197 83,33 82,77 

Prace interwencyjne 74 51 30 24 27 22 90 91,67 

Roboty publiczne 18 1 16 1 15 1 93,75 100 

Prace społecznie 

użyteczne 

 

72 30 61 27 16 5 26,23 18,52 

Refundacja dla 

pracodawcy kosztów 

wyposażenia i 

doposażenia miejsca pracy 

dla bezrobotnego 
3)

 

73 22 - - - - - - 

Dotacja na podjęcie 

własnej działalności 

gospodarczej 
3) 

 

55 17 - - - - - - 

Bon szkoleniowy 23 3 23 3 15 2 65,21 66,66 

Dofinansowanie  do 

wynagrodzenia za 

zatrudnienie 

skierowanego 

bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia  

19 11 9 5 8 5 88,88 100 
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Programy 

Form aktywizacji 

Liczba osób 

uczestnicząca w 

programach
1)

 

Liczba osób, 

które 

zakończyły 

program 

Liczba osób , 

które 

uzyskały 

zatrudnienie  

po 

zakończeniu 

uczestnictwa 

w programie
2)

 

Efektywność 

zatrudnieniowa    

 

         w % 

Refundacja pracodawcy 

części kosztów 

poniesionych na 

wynagrodzenia oraz 

składki na ubezpieczenie 

społeczne skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku 

życia 

310 151 153 84 131 71 85,62 84,52 

Szkoleni

a 

zawodo

we 

Ogółem 79 19 79 19 63 18 79,74 94,73 

z 
te

g
o

 

Indywidua

lne 
32 3 32 3 16 2 50,00 66,66 

Grupowe 

 
47 16 47 16 47 16 100,00 

100,0

0 

OGÓŁEM
 

1134 599 738 420 578 339 78,32 80,71 

 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 

1)  Ujęto liczbę bezrobotnych objętych programami w  2018r. ( tj. skierowanych w 2018r. do udziału w 

programie, jak również skierowanych w  roku poprzednim i kontynuujących program w 2018r.) 

2)   Dla części osób kończących staż w 2018r okres 3 miesięcy od zakończenia stażu jeszcze nie upłynął. 

3) Umowy na podjęcie działalności gospodarczej jak i stworzenie miejsc pracy w ramach wyposażenia i 

doposażenia są realizowane przez okres 12/24 miesiące i te programy są weryfikowane po zakończeniu 

umowy na jaki zostały zawarte.  

 

Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej miały szkolenia grupowe (100,00%), 

warto jednak podkreślić, że w tej formie szkolono w 2018r. wyłącznie osoby ubiegające się o 

dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Wysoka efektywność cechuje również roboty 

publiczne (93,75%) oraz dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (88,88%). 
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 Średnia efektywność zatrudnieniowa podstawowych form wsparcia w 2018r. 

kształtowała się na poziomie 78,32%. W 2017r. wskaźnik ten był o 2,76 pkt. proc. niższy i 

wynosił 75,56%. 

Efektywność kosztowa 

 

Efektywność kosztowa (wg stanu na dzień 28.02.2019r.) - tj. koszt ponownego zatrudnienia –

obliczono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w 2018r. na daną formę 

aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w 2018r. uzyskały zatrudnienie 

w okresie do 3 miesięcy. 

 

 

Tabela 3: Koszt ponownego zatrudnienia oraz koszt uczestnictwa bezrobotnego  

w wybranych programach 

 

Programy 

Forma aktywizacji 

koszt  (zł) 

uczestnictwa jednej 

osoby w programie 

 

uzyskania 

zatrudnienia jednej 

osoby (efektywność 

kosztowa) 

1 2 3 

1 Staż
1)

 w tym bon stażowy 6 439,72 7 973,64 

2 Prace interwencyjne 2 712,75 7 434,93 

3 Roboty publiczne 6 058,18 7 269,82 

4 Prace społecznie użyteczne 839,63 3 778,35 

5 

 

Refundacja dla pracodawcy kosztów  

wyposażenia / doposażenia miejsca 

pracy dla bezrobotnego
1)

 

17 780,49 17 780,49 

6 

 

Dotacja na podjęcie działalności  

gospodarczej 
1)

 
19 343,59 19 343,59 

7 Szkolenia
 
w tym bon szkoleniowy 2 311,57 3 052,46 

Źródło: opracowanie PUP w Brodnicy 

Umowy na podjęcie działalności gospodarczej jak i tworzenie miejsc pracy w ramach wyposażenia  

/ doposażenia są realizowane przez okres 12/24 miesięcy i te programy są weryfikowane po zakończeniu 

okresu umowy na jaki zostały zawarte.  
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 Koszt uczestnictwa bezrobotnego w programie – ustalono w wyniku podzielenia 

faktycznych wydatków w 2018r. poniesionych na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, 

które w 2018r. uczestniczyły w danej formie. 

 Najniższy koszt uczestnictwa jednej osoby w programach aktywności zawodowej 

dotyczył prac społecznie użytecznych oraz szkoleń, natomiast najwyższy koszt– refundacji 

dla pracodawców kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz 

dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

           

Prace społecznie użyteczne z założenia są programem aktywizującym osoby korzystające  

z pomocy społecznej (bierne zawodowo). Forma ta nie prowadzi do zatrudnienia ani zdobycia 

nowych kwalifikacji zawodowych, zatem mimo niskiego kosztu uczestnictwa generuje 

relatywnie wysokie koszty uzyskania zatrudnienia. 

 Najwyższy koszt uzyskania zatrudnienia przez bezrobotnego spośród wszystkich 

realizowanych aktywnych programów rynku pracy dotyczył dotacji na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej – 19 343,59. Natomiast najniższy koszt ponownego zatrudnienia 

był po szkoleniach – 3 052,46zł.    

Średnia efektywność kosztowa podstawowych form wsparcia w 2018r. kształtowała się na 

poziomie 9 519 zł. W 2017r. wskaźnik ten wyniósł 8 791zł. Efektywność kosztowa jest 

jednym z podstawowych mierników oceny skuteczności działania PUP w zakresie 

programów rynku pracy.  

 

4. Pozyskiwanie środków unijnych  

    

Projekt w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego (III)  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w trudnej sytuacji w powiecie brodnickim. 

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 06.04.2017r. W dniu 

14.12.2017r. został podpisany aneks nr 1 do umowy, który zwiększył wartość projektu  

oraz wydłużył okres jego realizacji do 31.12.2018r. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.12.2018r. 

Całkowita wartość projektu: 2 845 961 zł, z tego: 

1 534 293 zł na 2017r. oraz 1 311 668 zł na 2018r. 
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     Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza  

Edukacja Rozwój 2014-2020             

 Celem projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

brodnickim (III)” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie brodnickim. 

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 06.04.2017 r. W dniu 

14.12.2017 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy, który zwiększył wartość projektu  

oraz wydłużył okres jego realizacji do 31.12.2018 r. 

Okres realizacji projektu:: 01.02.2017 r. – 31.12.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 3 342 367,00 zł, z tego: 

 1 863 912,00 zł na 2017 r. oraz 1 478 455,00 zł na 2018 r. 

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany był do 313 osób  zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją 

osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych (tj. osób w wieku 18 - 24 lata, 

które  pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy lub osób w wieku 25 - 

29 lat, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), kobiet. 

Projekt zakładał udzielenie wsparcia osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od 

dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy 

od dnia przystąpienia danej osoby do projektu. 

Limit środków w wysokości 1 478 455,00 zł przyznany na realizację projektu w 2018 r.  

został wykorzystany w kwocie 1 442 333,85  zł (97,56%). 
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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 364 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.  

 Sieć dróg powiatowych ma zasadnicze znaczenie dla obsługi potrzeb społeczno-

gospodarczych i turystycznych całego powiatu. Zapewnia ona wzajemne połączenia 

ośrodków miejskich oraz siedzib pozostałych  gmin wiejskich z siedzibą powiatu oraz 

połączeń siedzib gmin oraz wielu mniejszych miejscowości między sobą a także z siecią dróg 

wyższych kategorii. Dlatego utrzymanie i rozwój sieci dróg powiatowych jest jednym z 

najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych obowiązków samorządu powiatu 

brodnickiego. 
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Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach 

Lp. Gmina 

DROGI ZAMIEJSKIE DROGI MIEJSKIE 

Długość 

[km] 

Długość 

[km] 

O
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m
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. 
tw
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w

. 
g
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n
to

w
a
 

n
ie

u
le

p
sz

o
n

a
 

1 Miasto Brodnica 
    

6,9 6,9 
  

2 Brodnica 30,9 30,8 
 

0,1 
    

3 Bartniczka 27,1 25,5 
 

1,6 
    

4 Bobrowo 63,2 63,2 
      

5 Brzozie 33 31,4 
 

1,6 
    

6 Miasto i Gmina Górzno 27,7 27,7 
  

3,6 3,6 
  

7 
Miasto i Gmina Jabłonowo 

Pomorskie 
51,4 50,0 

 
1,4 4,3 4,3 

  

8 Osiek 28,7 27,4 
 

1,3 
    

9 Świedziebnia 44,9 44,7 
 

0,2 
    

10 Zbiczno 42,6 42,6 
      

 
Suma: 349,5 343,3 

 
6,2 14,8 14,8 

  

 
Razem: 364,3 km 
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Stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych/ 

Przegląd roczny dróg powiatowych Powiatu Brodnickiego metodą BIKB 

 

 W 2018 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 o długości 100 metrów. 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. 

 

 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.  

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 dobry - nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów 

 

 Stan zadowalający - nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów 

 

 Stan niezadowalający – konieczność zaplanowania remontów 

 

 Stan zły – konieczność wykonania remontu 

 

 Stan bardzo zły - konieczność wykonania remontu 

 

 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

122 

 

 

Zestawienie wyników oceny stanu nawierzchni 

na terenie powiatu brodnickiego  

 

 

 

 

Lp. Nr 

drogi 

Nazwa drogi Ocena 

 

 

 

 

 

1 1408 C Rywałd-Bursztynowo- Jabłonowo Pomorskie zadowalający 

2 1712 C Książki-Budziszewo zadowalający 

3 1713 C Książki-Brudzawki-Kruszyny zadowalający 

4 1715 C Wąbrzeźno-Osieczek-Lembarg zadowalający 

5 1801 C /Wardęgowo/-gr.woj.-Płowęż-Jabłonowo Pom. zadowalający 

6 1802 C /Ostrowite/-gr. woj. -Górale  niezadowalający 

7 1803 C Ciche-gr. woj.-/Nielbark/ dobry 

8 1804 C /Boleszyn/-gr. woj.-Wielkie Leźno dobry 

9 1805 C /Krotoszyny/ -gr. woj-Zbiczno-Brodnica zadowalający 

10 1806 C /Nielbark/-gr. woj.-Brzozie niezadowalający 

11 1807 C Janówko-Radoszki dobry 

12 1808 C Wielki Głęboczek–Wielkie Leźno-gr. woj.-/Słup/ niezadowalający 

13 1809 C Brzozie-Sugajno-gr. woj.-/Mroczno/ zadowalający 

14 1810 C Wielkie Leźno-Gutowo zadowalający 

15 1811 C Bartniczka-Radoszki-Gutowo dobry 

16 1812 C Pokrzydowo-Bachotek zadowalający 

17 1813 C Żmijewo-Karbowo zły 

18 1814 C Brodnica-Karbowo zadowalający 

19 1815 C Jabłonowo – Górale - Konojady - dr. nr 543 dobry 

20 1816 C Piecewo-Buk Góralski-Górale niezadowalający 

21 1817C Górale-Zbiczno zły 

22 1818 C Jabłonowo Pom.-Bukowiec-Lembarg zadowalający 

23 1819 C Brudzawy-Dąbrówka-Drużyny niezadowalający 

24 1820 C Szabda-Mszano zły 

25 1821 C Kruszyny-Nieżywięć-Małki zadowalający 

26 1822 C Kruszyny Szlacheckie- Drużyny dobry 

27 1823 C Dąbrówka-Pląchoty niezadowalający 
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Lp. Nr 

drogi 

Nazwa drogi Ocena 

 

 

 

 

 

28 1824 C Kawki-Chojno zadowalający 

29 1825 C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo dobry 

30 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka zadowalający 

31 1827 C Brodnica-Świedziebnia-Okalewko-gr. woj. 

/Kipichy/ 

niezadowalający 

32 1828 C Gorczenica-Szczuka dobry 

33 1829 C  Cielęta-Szczutowo-Górzno niezadowalający 

34 1830 C Świerczynki -Jastrzębie dobry 

35 1831 C Grążawy-Górzno zadowalający 

36 1832 C Miesiączkowo--Szczutowo zadowalający 

37 1833 C Gołkowo-Świedziebnia niezadowalający 

38 1834 C Jastrzębie-Sobiesierzno dobry 

39 1835 C Gortatowo-Dzierzno niezadowalający 

40 1836 C Osiek-Kretki Duże-Szczuka zadowalający 

41 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin dobry 

42 1838 C Strzygi-Rokitnica zadowalający 

43 1839 C Kłuśno-Michałki niezadowalający 

44 1840 C Świedziebnia- Zasady- Sadłowo-Godziszewy niezadowalający 

45 1841 C Michałki -Sadłowo zadowalający 

46 1842 C Janowo-Zofiewo-Okalewo zadowalający 

47 2201 C Długie-Strzygi niezadowalający 

48 2202 C Radziki Duże-Osiek-Dzierzno zadowalający 

49 2203 C  Wąpielsk-Wrzeszewo zadowalający 

 

 



2. Zrealizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2018r.  

 

Inwestycje drogowe 2018  rok  

  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

  
 

  
        

  

OGÓŁEM 2018 ROK 21,458   10 860 643,43 zł 

  

      
 

    W tym: 
 

    Rob. budowlane:   10 647 799,13 zł 

    Nadzór inw.:               120 068,30 zł 

    Dokumentacja: 92 776,00 zł 

      
 

      

     Finansowanie: 

     Powiat: 6 768 344,25 zł 

    RPRKR: 2 445 747,00 zł 

    Gm. Miasta 

Brodnicy: 
743 685,00 zł 

    Gm. Bobrowo : 291 650,00 zł 

    Gm. Brodnica: 600 000,00 zł 

       

 

  w tym: 

I. 

 

OGÓŁEM 

PRZEBUDOWA 

DRÓG w 2018 r. 

6,417   9 336 932,52 zł 

 

      W tym:   

      Rob. budowlane:   9 155 907,26 zł 

      Nadzór inw.:               104 749,26 zł 

      Dokumentacja: 76 276,00 zł 

          

      Finansowanie:   

      Powiat: 5 244 633,34 zł 

      RPRKR: 2 445 747,00 zł 

  
  

  Gm. Miasta 

Brodnicy: 743 685,00 zł 

      Gm. Bobrowo   291 650,00 zł 

    

 

 

  Gm. Brodnica: 

600 000,00 zł 

  w tym: 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

125 

 

  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

1 

 

Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na 

skrzyżowaniu dróg 

powiatowych Nr 

1819C, 1825C i 1826C 

w miejscowości 

Bobrowo 

0,221   338 832,63 zł 
Gmina 

Bobrowo 

      w tym:     

      Rob. budowlane:   329 884,38 zł   

      Nadzór inw.:               2 970,45 zł   

      Dokumentacja z 

2017r: 

5 977,80 zł   

           

      Finansowanie:     

     Powiat: 338 832,63 zł 

 

 

 

  

2 

 

 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1814C  

ul. Kolejowa na 

odcinku od ul. 

Karbowskiej do ul. 

Granicznej  

0,598 

w tym: 

1 481 658,68 zł 

Gmina 

Miasta 

Brodnicy 

      Rob. budowlane:   1 441 806,68 zł   

      Nadzór inw.:               16 482,00 zł   

      Dokumentacja z 

2017r.: 
23 370,00 zł 

  

      (finansowanie:                                                                                          

50 % -Powiat, 50 % -Miasto) 

  

        

 
  

  

      Finansowanie: 

(łącznie z 

finansowaniem 

dokumentacji) 

 

  

  

      Powiat: 743 685,00 zł   

      Gm. M. Brodnicy: 743 685,00 zł   
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  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1827C 

na odcinku Szczuka – 

Gortatowo 

 

 

 

 

 

4,340 

 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

6 212 954,51 zł 

 

 

 

Gmina 

Brodnica 

      Rob. budowlane:   6 112 967,81 zł   

      Dokumentacja z 

2017r.  

29 999,70 zł   

      Nadzór inw.:               69 987,00 zł   

            

      Finansowanie:     

      RPRKR: 2 445 747,00 zł   

      Powiat: 3 167 207,51 zł   

      Gm. Brodnica: 600 000,00 zł   

4 

 

 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1819C 

Brudzawy – Dąbrówka 

– Drużyny ETAP II  

msc. Dąbrówka 

0,717 

w tym: 

982 390,16 zł 
Gmina 

Bobrowo 

      Rob. budowlane:   954 579,85 zł   

      Dokumentacja z 

2014r.:    (w tym 

aktualizacji dokum.  

w 2017r.) 

16 928,50 zł   

      Nadzór inw.:               10 881,81 zł   

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 673 811,66 zł   

      Gm. Bobrowo: 291 650,00 zł   

5 

 

Odnowa warstwy 

ścieralnej nawierzchni 

drogi powiatowej nr 

1834C w msc. 

Jastrzębie wraz ze 

skrzyżowaniem 

0,541 

w tym: 

321 096,54 zł 
Gmina 

Bartniczka 

      Rob. budowlane:   316 668,54 zł   

      Nadzór inw.:               4 428,00 zł   

            

      Finansowanie:     
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  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

      Powiat: 321 096,54 zł 

 

  

 

 

 

II. 

 

 

 

OGÓŁEM 

POWIERZCHN. 

UTRWALENIE 

EMULSJĄ I 

GRYSAMI  
(z inwestycji) 

 

 

 

14,581 
 

 

 

w tym: 

 

 

 

1 150 060,30 zł 

 

      Rob. budowlane:   1 139 100,54 zł 

      Nadzór inw.:               10 959,76 zł 

          

      Finansowanie:   

      Powiat: 1 150 060,30 zł 

  w tym: 

1 

 

Zadanie A -

Powierzchniowe 

utrwalenie emulsją i 

grysami na drodze 

powiatowej nr 1816C 

Piecewo – Buk 

Góralski – Górale na 

odcinku Piecewo (od 

torów kolejowych) - 

Buk Góralski  

2,280 

w tym  

166 251,23 zł 

Miasto i 

Gmina 

Jabłonowo 

Pomorskie 

      Rob. budowlane:   164 758,50 zł   

      Nadzór inw.:               1 492,73 zł   

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 166 251,23 zł   

2 

 

Zadanie B -

Powierzchniowe 

utrwalenie emulsją i 

grysami na drodze 

powiatowej Nr 1819C 

Brudzawy – Dąbrówka 

– Drużyny na odcinku 

Brudzawy – Dąbrówka  

3,479 

w tym: 

261 684,70 zł 
Gmina 

Bobrowo 

      Rob. budowlane:   259 407,00 zł   

      Nadzór inw.:               2 277,70 zł   
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  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 261 684,70 zł   

3 

Zadanie C -

Powierzchniowe 

utrwalenie emulsją i 

grysami na drodze 

powiatowej Nr 1833C 

Ostrów – Świedziebnia 

3,251 

w tym: 

233 491,43 zł 
Gmina 

Świedziebnia 

      Rob. budowlane:   231 363,00 zł   

      Nadzór inw.:               2 128,43 zł   

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 233 491,43 zł   

4 

Zadanie D - 

Wykonanie 

powierzchniowego 

utrwalenia emulsją i 

grysami na drodze 

powiatowej Nr 1842C 

Janowo – Zofiewo – gr. 

Powiatu 

2,638 

w tym: 

196 632,94 zł 
Gmina 

Świedziebnia 

      Rob. budowlane:   194 905,80 zł   

      Nadzór inw.:               1 727,14 zł   

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 196 632,94 zł   

5 

 

Wykonanie 

powierzchniowego 

utrwalenia emulsją i 

grysami na drodze 

powiatowej Nr 1838C 

na odcinku Strzygi – 

Sumin (od km 0 + 000 

do km 2 +933) 

2,933 

w tym: 

292 000,00 zł Gmina Osiek 

      Rob. budowlane:   288 666,24 zł Zadanie 

nieodebrane 

- trwa proces 

odbiorowy, 

zakończenie 

zadania 

nastąpi w 

2019r.  

      Nadzór inw.:               

3 333,76 zł 
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  Nazwa i nr drogi 
Długość 

(km) 

 

Wartość robót i źródła finansowania 

 

Gmina 

 

      Finansowanie:     

      Powiat: 292 000,00 zł   

           

III. OGÓŁEM BUDOWA  0,321   311 472,85 zł 

 

  KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

  W tym: 
  

      Rob. budowlane:   294 272,85 zł 

      Dokumentacja: 13 500,00 zł 

      Nadzór inw.:               3 700,00 zł 

          

      Finansowanie:   

      Powiat: 311 472,85 zł 

  W tym: 

1 

Wykonanie kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1827C na 

odcinku w msc. 

Świedziebnia 

0,190 

w tym: 

157 087,13 zł 
Gmina 

Świedziebnia 

      Rob. budowlane:                         

(w tym roboty 

dodatkowe) 

149 415,13 zł 

  

      Dokumentacja z 

2017r.: 
6 000,00 zł 

  

      Nadzór inw.:               1 672,00 zł   

      Finansowanie:     

      Powiat: 157 087,13 zł   

2 

Wykonanie kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1823 C na 

odcinku w msc. Buczek 

0,131 

w tym: 

154 385,72 zł 
Gmina 

Bobrowo 

      Rob. budowlane:   144 857,72 zł   

      Dokumentacja z 

2017r: 
7 500,00 zł 

  

      Nadzór inw.:               2 028,00 zł   

            

      Finansowanie:     

      Powiat: 154 385,72 zł   

IV. 

OGÓŁEM 

PRZEBUDOWA 

CHODNIKÓW 

0,139 

w tym: 

62 177,76 zł 

 
      Rob. budowlane:   58 518,48 zł 

      Dokumentacja: 3 000,00 zł 

      Nadzór inw.:               659,28 zł 
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  Finansowanie: 

  

      Powiat: 62 177,76 zł 

   

w tym: 

1 

Przebudowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Nr 

1812C Pokrzydowo - 

Bachotek 

0,139 

w tym: 

62 177,76 zł 
Gmina 

Zbiczno 

      Rob. budowlane:                    58 518,48 zł   

    290 

m2 

Dokumentacja z 

2018r.: 
3 000,00 zł   

      Nadzór inw.:               659,28 zł   

      Finansowanie:     

      Powiat: 62 177,76 zł   

 

Remonty 2018 rok 

 

 

  Nazwa i nr drogi Ilość (m2) Wartość robót 

          

I. 
OGÓŁEM  

REMONTY DRÓG w 2018 r. 
9 200,00   

1 198 684,38 zł 

      W tym:   

  
  

  Rob. 

budowlane:   
1 185 069,57 zł 

      Nadzór inw.:               13 614,81 zł 

          

  w tym: 

1 

 

Wykonanie remontu cząstkowego 

nawierzchni drogowych przy 

użyciu emulsji asfaltowej i grysów 

na drogach powiatowych 

9 200,00 
Roboty 

budowlane 
179 978,52 zł 

2 

Wykonanie nakładek 

bitumicznych z masy MMA  

na drogach powiatowych    

 (I przetarg)  

23 177,00 

Roboty 

budowlane 
719 841,26 zł 

Nadzór inw.:               9 864,60 zł 

3 

 

Wykonanie nakładek 

bitumicznych z masy MMA  

na drogach powiatowych    

(II przetarg)  

6 674,00 

Roboty 

budowlane 
285 249,79 zł 

Nadzór inw.:               3 750,21 zł 
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3. Pozyskiwanie środków unijnych oraz realizacja projektów ze środków 

zewnętrznych w 2018 roku 

 

 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

1 Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Szczuka – Gortatowo” 

Okres realizacji: 2018 r. 

Wartość projektu: 6 112 967,81 zł 

Wartość dofinansowania: 2 445 747.00 zł 

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. 

 

Porozumienia dofinansowania z JST. 

1 Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa na odcinku od ul. 

Karbowskiej do ul. Granicznej” dofinansowanie Gniny Miasta Brodnica – 743 685,00 zł.  

2 Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1819C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny 

ETAP II mc. Dąbrówka” dofinansowanie Gminy Bobrowo – 291 650,00 zł. 
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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 2018 roku wszczęto łącznie 920 

postępowań przygotowawczych, a w roku 2017 wszczęto 770 postępowań, co stanowi 

wskaźnik dynamiki – 119, 48 %. W ramach prowadzonych spraw stwierdzono 912 

przestępstw. W roku 2017 stwierdzono 810 przestępstw, co stanowi wskaźnik dynamiki na 

poziomie 112, 59 %. Efekty osiągnięte w 2018 roku w zakresie wykrywalności ogólnej 

wyniosły 82,19 %. 

W zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym ogółem stwierdzono  495 

przestępstw przy 444 w roku 2017. Wskaźnik dynamiki wyniósł 111,48 %, a wskaźnik 

wykrywalności 73,74 % do 72,07  % w 2017 roku. 

  W zakresie przestępczości o charakterze gospodarczym stwierdzono łącznie  259 

przestępstw,  przy 187 w roku 2017. Wskaźnik dynamiki wyniósł 138,5 %. Wykrywalność 

wyniosła 86,75 %  do 87,17 %, a więc odnotowano nieznaczny spadek, ale liczba przestępstw 

wzrosła aż o 72. 

        Wskaźniki dotyczące ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych                      

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

M. Brodnica 545 503 576 80,85 81,51 82,13 

Gm. Brodnica 58 42 50 72,41 83,33 86 

M. i Gm. Górzno 30 23 24 91,30 74,0 74 

M. i Gm. Jabłonowo P. 76 83 74 77,27 84,0 85,14 

Gm. Bartniczka 27 18 32 82,14 89,47 87,5 

Gm. Bobrowo 45 29 39 68,89 72,41 79,49 

Gm. Brzozie 30 14 24 73,33 71,13 80 

Gm. Osiek 57 20 19 78,95 85,0 89,47 

Gm. Świedziebnia 45 34 31 93,33 88,24 83,87 

Gm. Zbiczno 36 36 42 72,22 56,67 78,57 

Ogółem Powiat  963 810 912 79,46 81,36 82,19 

         

        Jak ilustruje tabela liczba ujawnionych przestępstw nieznacznie wzrosła.  Wskaźnik 

wykrywalności na terenie poszczególnych gmin pozostał zbliżony do roku poprzedniego. 

Znaczny wzrost wykrywalności odnotowano na terenie gminy Zbiczno. 
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Wskaźniki dotyczące  liczby przestępstw o charakterze kryminalnym       

 

Jednostki Policji 

 

Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

M. Brodnica 323 301 296 74,61 76,74 73,49 

Gm. Brodnica 39 22 29 61,54 72,73 82,76 

M. i Gm. Górzno 23 12 11 94,44 50,08 54,55 

M. i Gm. Jabłonowo P. 52 35 44 67,86 65,48 81,81 

Gm. Bartniczka 13 9 18 64,29 77,78 77,78 

Gm. Bobrowo 28 14 21 53,57 42,86 66,67 

Gm. Brzozie 23 6 11 69,57 33,33 54,55 

Gm. Osiek 16 8 12 37,50 62,50 83,33 

Gm. Świedziebnia 15 19 18 86,67 78,95 72,22 

Gm. Zbiczno 23 18 35 56,52 33,33 74,29 

Ogółem Powiat  553 444 495 70,04 72,07 73,74 

 

Jak ilustruje tabela odnotowano kolejny znaczny spadek  ujawnionych przestępstw 

kryminalnych w porównaniu do roku 2017 i do roku 2016,  zwłaszcza na terenie miasta 

Brodnicy. Należy zauważyć, że wskaźnik wykrywalności wzrósł znacznie na terenie gmin: 

Bobrowo, Brzozie i Zbiczno. 

 

Wskaźniki dotyczące  liczby przestępstw o charakterze kryminalnym w siedmiu 

podstawowych kategoriach przestępstw. 

 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 158 126 133 62,03 62,70 55,22 

Gm. Brodnica 23 13 10 39,13 53,85 50 

M. i Gm. Górzno 13 9 6 90,91 45,03 66,67 

M. i Gm. Jabłonowo P. 29 19 26 41,67 48,17 76,93 

Gm. Bartniczka 10 5 6 63,64 60,0 66,67 

Gm. Bobrowo 14 10 9 28,57 30,0 33,33 

Gm. Brzozie 16 5 5 56,25 40,0 0 

Gm. Osiek 14 5 5 28,57 60,0 60 

Gm. Świedziebnia 7 5 8 75,43 20,0 37,5 

Gm. Zbiczno 16 13 29 43,75 15,38 72,41 

Ogółem Powiat  292 213 231 53,92 54,93 55,96 
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Biorąc pod uwagę siedem najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw 

najbardziej zagrożonym terenem jest miasto Brodnica. Sytuacja taka ma miejsce od wielu lat. 

Kradzież cudzej   rzeczy  

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 76 50 58 59,21 62,0 54,24 

Gm. Brodnica 14 7 3 42,86 57,14 0 

M. i Gm. Górzno 3 4 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 18 8 9 38,88 37,50 44,4 

Gm. Bartniczka 3 1 1 66,67 100 100 

Gm. Bobrowo 7 6 5 0,0 16,67 40 

Gm. Brzozie 7 2 2 42,86 0,0 0 

Gm. Osiek 4 3 2 0,0 33,33 100 

Gm. Świedziebnia 3 3 3 66,67 33,33 33,33 

Gm. Zbiczno 10 5 11 30,0 0,0 45,45 

Ogółem Powiat  142 91 94 46,48 48,35 47,31 

 

           W kategorii kradzież cudzej rzeczy odnotowano podobną liczbę przestępstw 

stwierdzonych, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika wykrywalności. 

Kradzież z włamaniem 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 37 38 45 56,76 52,69 44,44 

Gm. Brodnica 4 3 5 0,0 33,33 60 

M. i Gm. Górzno 8 5 5 100,0 80,0 20 

M. i Gm. Jabłonowo P. 5 5 10 60,0 25,0 100 

Gm. Bartniczka 4 2 3 60,0 0 33,33 

Gm. Bobrowo 2 2 2 50,0 0 50 

Gm. Brzozie 5 2 2 80,0 50,0 0 

Gm. Osiek 6 0 2 16,67 0 50 

Gm. Świedziebnia 0 1 4 0,0 0 25 

Gm. Zbiczno 3 4 14 66,67 0 78,57 

Ogółem Powiat  69 65 92 54,29 46,15 51,69 

 

W omawianej kategorii liczba przestępstw nieznacznie wzrosła, a dodatkowo  

odnotowano także wzrost  wykrywalności. 
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Uszkodzenie mienia 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 32 17 17 68,75 52,94 52,94 

Gm. Brodnica 2 0 1 0,0 0 100 

M. i Gm. Górzno 1 0 0 100,0 0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 4 2 4 0,0 50,0 75 

Gm. Bartniczka 1 0 1 0,0 0 100 

Gm. Bobrowo 5 1 1 60,0 100 0 

Gm. Brzozie 4 1 1 50,0 100 0 

Gm. Osiek 2 1 1 50,0 100 0 

Gm. Świedziebnia 1 1 1 0,0 0 100 

Gm. Zbiczno 2 4 4 50,0 50 100 

Ogółem Powiat  54 27 31 55,56 55,56 65,63 

 

W kategorii tej odnotowano nieznaczny wzrost przestępstw stwierdzonych, przy 

jednoczesnym wzroście  wskaźnika wykrywalności o ponad 10 %. 

 

Rozboje 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 4 6 5 50,0 83,33 100 

Gm. Brodnica 1 0 0 100,0 0,0 0 

M. i Gm. Górzno 0 0 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 1 0 0 100,0 0,0 0 

Gm. Bartniczka 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Bobrowo 0 0 1 0,0 0,0 0 

Gm. Brzozie 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Osiek 0 1 0 0,0 100 100 

Gm. Świedziebnia 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Zbiczno 0 0 0 0,0 0,0 0 

Ogółem Powiat  7 7 6 71,43 85,71 83,33 

 

Przestępstwa z tej kategorii zaistniały jedynie w  gminie Brodnica i Bobrowo. W roku 

2018 odnotowano  6 rozbojów, z czego tylko jeden pozostał niewykryty.  
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Kradzież samochodu 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 3 5 4 66,67 0,0 50 

Gm. Brodnica 1 0 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Górzno 1 0 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 0 1 3 0,0 100 0 

Gm. Bartniczka 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Bobrowo 0 1 1 0,0 100 100 

Gm. Brzozie 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Osiek 0 1 0 0,0 100 0 

Gm. Świedziebnia 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Zbiczno 2 0 2 50,0 0,0 0 

Ogółem Powiat  7 8 10 42,86 37,50 30 

 

Przestępstwa kradzieży samochodu odnotowano w 4 gminach. Liczba tych 

przestępstw w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

 

Uszczerbek na zdrowiu 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 4 11 2 75,0 90,91 100 

Gm. Brodnica 2 2 1 100,0 100 100 

M. i Gm. Górzno 1 0 1 100,0 0,0 100 

M. i Gm. Jabłonowo P. 1 4 2 100,0 100 100 

Gm. Bartniczka 2 2 0 100,0 100 0 

Gm. Bobrowo 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Brzozie 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Osiek 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Świedziebnia 3 0 0 100,0 0,0 0 

Gm. Zbiczno 0 0 0 0,0 0,0 0 

Ogółem Powiat  13 18 6 92,31 94,44 100 

 

W 2018 roku odnotowano o 12 przestępstw stwierdzonych mniej  

niż w roku 2017. Nastąpił znaczny spadek ilości czynów w tej kategorii przestępczości. 
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                                         Bójka i pobicie 

 

Jednostki Policji 

 

Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

M. Brodnica 5 4 6 100,0 100 100 

Gm. Brodnica 0 0 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Górzno 0 0 0 0,0 0,0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 0 0 1 0,0 0,0 100 

Gm. Bartniczka 0 0 1 0,0 0,0 100 

Gm. Bobrowo 0 1 0 0,0 100 0 

Gm. Brzozie 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Osiek 2 0 0 100,0 0,0 0 

Gm. Świedziebnia 0 0 0 0,0 0,0 0 

Gm. Zbiczno 1 0 0 100,0 0,0 0 

Ogółem Powiat  7 5 8 100,0 100 100 

 

 Liczba bójek i pobić w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Utrzymano 

wysoki wskaźnik wykrywalności. 

 

 

Wskaźniki dotyczące  liczby przestępstw o charakterze gospodarczym. 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 141 134 216 84,89 81,03 89,35 

Gm. Brodnica 6 4 7 83,33 100 71,43 

M. i Gm. Górzno 3 7 8 100,0 90,0 87,5 

M. i Gm. Jabłonowo P. 6 32 8 83,33 90,32 75 

Gm. Bartniczka 4 2 2 100,0 100 10 

Gm. Bobrowo 0 2 3 0 100 66,67 

Gm. Brzozie 1 3 10 0 100 80 

Gm. Osiek 27 2 1 92,59 100 100 

Gm. Świedziebnia 17 3 2 94,12 100 100 

Gm. Zbiczno 2 2 2 100,0 100 100 

Ogółem Powiat  223 187 259 87,0 87,17 86,75 

 

Jak ilustruje powyższa tabela liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych w roku 

2018 znacznie wzrosła w stosunku do roku 2017, co świadczy o wzroście aktywności Policji 
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w tym obszarze. Jednocześnie przy wzroście liczby przestępstw o  72, utrzymano wysoki 

wskaźnik wykrywalności. 

 

Wskaźniki dotyczące  liczby przestępstw „narkotykowych”. 

Jednostki Policji 

 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

M. Brodnica 92 110 37 100,0 98,20 100 

Gm. Brodnica 5 4 2 100,0 100 100 

M. i Gm. Górzno 1 0 0 100,0 0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 11 2 5 100,0 100 100 

Gm. Bartniczka 3 2 6 66,67 100 83,33 

Gm. Bobrowo 8 0 5 100,0 0,0 100 

Gm. Brzozie 2 1 3 100,0 0,0 100 

Gm. Osiek 0 0 0 0 0,0 0 

Gm. Świedziebnia 1 1 0 100,0 100 0 

Gm. Zbiczno 1 2 3 100,0 100 66,67 

Ogółem Powiat  127 122 61 98,43 97,54 96,61 

 

        Zagrożenie przestępczością narkotykową znacznie spadło, w tym co istotne na terenie 

miasta Brodnicy. Wskaźnik wykrywalności utrzymano na wysokim poziomie.   

    

        Wskaźniki dotyczące  liczby wykroczeń drogowych i porządkowych 

       W 2018 roku policjanci Komendy powiatowej Policji w Brodnicy ujawnili łącznie  15 

443 wykroczenia drogowe oraz 2 837 wykroczeń porządkowych (uciążliwych społecznie). 

Liczby te świadczą o wysokiej aktywności funkcjonariuszy w omawianych obszarach. 

Wykroczenia  Służba  

Patrolowo-

Interwencyjna 

Dzielnicowi Ruch 

Drogowy 

Ogółem 

Wykroczenia porządkowe  

 ( zakłócenia porządku, 

kradzieże, spożywanie 

alkoholu wbrew zakazowi, 

słowa wulgarne, inne ) 

1216 

 

 

1621 

 

 

11 

 

 

2 848 

Wykroczenia drogowe 

 ( prędkość, kolizje, 

nieprawidłowe 

wyprzedzanie, inne ) 

 

1798 

 

 

2163 

 

 

11 482 

 

 

15 443 
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Wskaźniki dotyczące  liczby wypadków drogowych 

 

Jednostki Policji Liczba wypadków drogowych  

Wzrost / spadek 
2016 2017 2018 

M. Brodnica 22 11 13 2 

Gm. Brodnica 5 6 9 3 

M. i Gm. Górzno 1 0 2 2 

M. i Gm. Jabłonowo P. 3 5 5 0 

Gm. Bartniczka 4 0 2 2 

Gm. Bobrowo 7 7 1 -6 

Gm. Brzozie 3 2 4 2 

Gm. Osiek 2 1 2 1 

Gm. Świedziebnia 4 2 1 -1 

Gm. Zbiczno 2 2 0 -2 

Ogółem Powiat  53 36 39 3 

 

 

Liczba wypadków drogowych na terenie całego powiatu nieznacznie wzrosła. Wysoka 

liczba wypadków drogowych z tendencją wzrostu, występuje na terenie gminy Brodnica. 

Duży spadek liczby wypadków nastąpił zaś na terenie gminy Bobrowo. 

 

Wskaźniki dotyczące  ofiar śmiertelnych wypadków drogowych  

Jednostki Policji Liczba ofiar śmiertelnych Wzrost/spadek 

2016 2017 2018 

M. Brodnica 3 0 3 3 

Gm. Brodnica 0 5 4 -1 

M. i Gm. Górzno 0 0 0 0 

M. i Gm. Jabłonowo P. 0 3 1 -2 

Gm. Bartniczka 0 0 1 1 

Gm. Bobrowo 3 2 0 -2 

Gm. Brzozie 0 0 0 0 

Gm. Osiek 0 0 0 0 

Gm. Świedziebnia 0 0 0 0 

Gm. Zbiczno 0 0 0 0 

Ogółem Powiat  6 10 9 -1 

 

Liczba ofiar śmiertelnych na terenie całego powiatu wyniosła 9. Liczba ta, co prawda 

jest mniejsza o 1 w stosunku do roku ubiegłego, ale entuzjazmu dodałaby jedynie liczba 

mniejsza o 9.  
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Wskaźniki dotyczące osób rannych w wypadkach drogowych 

 

Jednostki Policji Liczba rannych Wzrost/spadek 

2016 2017 2018 

M. Brodnica 20 11 10 -1 

Gm. Brodnica 7 5 9 4 

M. i Gm. Górzno 2 0 1 1 

M. i Gm. Jabłonowo P. 3 5 4 -1 

Gm. Bartniczka 4 0 1 1 

Gm. Bobrowo 6 5 1 -4 

Gm. Brzozie 3 2 5 3 

Gm. Osiek 2 2 2 0 

Gm. Świedziebnia 5 2 1 -1 

Gm. Zbiczno 2 2 0 -2 

Ogółem Powiat  54 34 34 0 

 

 W 2018 roku odnotowano taką samą liczbę osób rannych jak w roku poprzednim. 

Wskaźniki dotyczące  liczby kolizji drogowych 

Jednostki Policji Liczba kolizji drogowych Wzrost / spadek 

2016 2017 2018 

M. Brodnica 471 489 496 7 

Gm. Brodnica 115 147 136 -9 

M. i Gm. Górzno 12 15 20 5 

M. i Gm. Jabłonowo P. 67 90 78 -12 

Gm. Bartniczka 39 46 45 -1 

Gm. Bobrowo 45 80 80 0 

Gm. Brzozie 42 42 35 -7 

Gm. Osiek 34 28 48 20 

Gm. Świedziebnia 25 24 34 10 

Gm. Zbiczno 39 26 24 -2 

Ogółem Powiat  890 987 996 9 

 

 Z zestawienia wynika, że liczba kolizji drogowych  wzrosła. Połowę zdarzeń 

odnotowano w m. Brodnica. 

Wskaźniki dotyczące  liczby zatrzymanych praw jazdy i badań kierujących na zawartość 

alkoholu w wydychanym powietrzu 

Zatrzymania praw jazdy 

za: 
Liczba kolizji drogowych Wzrost / spadek 

2016 2017 2018 

Nietrzeźwość  94 98 105 7 
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Zatrzymania praw jazdy 

za: 
Liczba kolizji drogowych Wzrost / spadek 

( art. 178 a kk, ) 

Nietrzeźwość  

( 87 kw ) 
203 165 133 -32 

Kolizje  

(art. 86 kw ) 
11 25 25 0 

Prędkość  

(art. 92a kw ) 
5 4 16 12 

Ilość badań 

kierujących 
30776 34982 35797 815 

 

                 

  W 2018 roku policjanci wyeliminowali 238 nietrzeźwych kierujących. Za spowodowanie 

kolizji drogowych zatrzymano 25 praw jazdy. Za przekroczenie prędkości w terenie 

zabudowanym o 50 km/h prawo jazdy utraciło 16 kierowców. Na zawartość alkoholu w 

organizmie przebadano prawie 36 tys. kierujących. 

 

 

 

2. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 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. 
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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. 

 

Realizacja najważniejszych zadań i przedsięwzięć przez Komendę Powiatową PSP  

w Brodnicy w roku 2018 

Na podstawie „Głównych celów i zamierzeń Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy 

na 2018 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”.  

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. 
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„Roczny plan działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy 

na 2018 r.” w przeważającej części został wykonany zgodnie z założeniami. 

 

Analiza działań ratowniczo- gaśniczych w 2018r. na terenie powiatu brodnickiego  

W 2018 roku na terenie powiatu brodnickiego jednostki Straży Pożarnej brały udział w 1023 

zdarzeniach. W porównaniu z rokiem 2017 stanowi to wzrost ilości odnotowanych zdarzeń  

o 250. 

Zdarzenia w okresie ostatnich pięciu lat na terenie powiatu brodnickiego przedstawiają się 

następująco: 

Rok 

Rodzaj zdarzenia 
Ogółem 

zdarzeń 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

2018 248 734 41 1023 

2017 147 598 28 773 

2016 198 634 39 871 

2015 225 594 37 856 

2014 205 463 37 705 
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Ilościowy wskaźnik zdarzeń w 2018 roku w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i gminę na terenie, 

której zdarzenie miało miejsce:  

 

Miasto/Gmina 

Rodzaj zdarzenia 
Suma 

zdarzeń pożary 
miejscowe 

zagrożenia 

alarmy 

fałszywe 

Bartniczka 7 20 0 27 

Bobrowo 18 63 3 84 

m. Brodnica 88 244 25 357 

Brodnica 32 87 2 121 

Brzozie 12 46 0 58 

Górzno 4 28 0 32 

Jabłonowo Pom. 41 85 4 130 

Osiek 12 61 0 73 

Zbiczno 19 54 6 79 

Świedziebnia 15 46 1 62 
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POWIAT 248 734 41 1023 

 

 

 

 

Podział pożarów i miejscowych zagrożeń ze względu na rodzaj obiektu, w którym zdarzenie 

zaistniało przedstawia się następująco: 

 

Rodzaj 

zdarzenia 
Podział ze względu na rodzaj obiektu w którym zdarzenie zaistniało 

POŻARY 

O
b
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k

ty
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L
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, 
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k

ty
 

2017 r. 2 42 6 1 23 2 23 48 

2018 r. 2 56 5 3 31 5 34 112 

 

 

 

Przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń w analizowanym okresie: 

Lp. PRZYCZYNA ZDARZENIA 
Ilość 

zdarzeń 

POŻARY 

1.  Inne przyczyny 20 

2.  podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 11 

3.  
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, 

osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
11 

4.  wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 11 
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Lp. PRZYCZYNA ZDARZENIA 
Ilość 

zdarzeń 

5.  nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 31 

6.  wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 1 

7.  wady urządzeń mechanicznych 9 

8.  
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym 

w tym papierosy, zapałki 
91 

9.  
nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo 

niebezpiecznych 
3 

10.  
nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych 

na polach 
3 

11.  nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 9 

12.  
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami 

łatwopalnymi i pirotechnicznymi 
2 

13.  
nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym 

w tym papierosy, zapałki 
9 

14.  wady środków transportu 28 

15.  wady procesów technologicznych 1 

16.  pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 1 

17.  wyładowania atmosferyczne 2 

18.  
nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się substancjami 

łatwopalnymi i pirotechnicznymi 
1 

19.  
nieostrożność osób nieletnich przy prowadzeniu prac pożarowo-

niebezpiecznych 
1 

20.  nieustalone 3 

* - ilość dotyczy stwierdzonych prawdopodobnych podpaleń, nie odnotowano aktów terroru 

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

21.  nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 203 

22.  niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 150 

23.  inne przyczyny 123 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

147 

 

24.  huragany, silne wiatry, tornada 145 

25.  gwałtowne opady atmosferyczne 45 

26.  nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 2 

27.  wady konstrukcji budowlanych 1 

28.  
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, 

osprzęt oświetleniowy, odbiorniki bez urządzeń grzewczych  
3 

29.  wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 5 

30.  
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż 

elektryczne) 
5 

31.  wady urządzeń mechanicznych 4 

32.  wady środków transportu 15 

33.  nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 2 

34.  nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 2 

35.  
uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających media 

komunalne i technologiczne 
4 

36.  wady urządzeń i instalacji gazowych 8 

37.  
nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, remontowych, 

budowlanych 
1 

38.  nieumyślne działanie człowieka 2 

39.  celowe działanie człowieka 1 

40.  nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 1 

41.  gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 8 

42.  wyładowania atmosferyczne 1 

43.  
niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, 

ptaków 
2 

44.  nieustalone 1 
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Wnioski końcowe i spostrzeżenia 

1. W powiecie brodnickim w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017 nastąpił wzrost 

ogólnej ilości zdarzeń w których brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej z 773 

do 1023, to jest o 250, co stanowi wzrost ilości zdarzeń o 32,30 %.  

2. Analizując poszczególne rodzaje interwencji, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost ilości 

zdarzeń w grupie pożarów o 101 ( o 68,7%) oraz wzrost zdarzeń kwalifikowanych jako 

miejscowe zagrożenia o 136 (o 22,7%). i alarmy fałszywe o 13 zdarzeń (46,42 %).  

3. Zauważalny wzrost ilości zdarzeń w porównaniu z rokiem ubiegłym miał miejsce 

w miesiącach: marzec (o 48,3 %), kwiecień (o 115,4 %), maj (o 77,6 %) , lipciec 

(o 73,7 %) oraz grudzień (o 60 %).  

4. Analizując pożary w rozbiciu na rodzaj obiektu można stwierdzić w 2018 roku 

w porównaniu z rokiem 2017 wzrost ilości zdarzeń zanotowano w grupie obiekty 

mieszkalne o 14, obiekty magazynowe o 2, środki transportu o 8, uprawy, rolnictwo 

o 11, lasy o 3 oraz grupie klasyfikowanej jako inne obiekty o 64 zdarzeń. 

5. W przypadku miejscowych zagrożeń odnotowano wzrost ilości zdarzeń 

w analizowanym roku 2018 w porównaniu do roku 2017 w grupie obiekty mieszkalne 

o 49, użyteczności publicznej o 4, środki transportu o 27 oraz inne obiekty o 23. 

Spadek został natomiast odnotowany w grupie uprawy i rolnictwo o 10 oraz lasy o 1. 

6. Analizując zdarzenia pod względem wielkości można zauważyć, że w grupie pożarów 

wzrosła liczba pożarów klasyfikowanych jako małe o 99, średnie o 3, odnotowano o 1 

mniej pożar sklasyfikowany jako duży, nie odnotowano żadnego pożaru klasyfikowanego 

jako bardzo duży. Natomiast w grupie miejscowych zagrożeń wzrosła ilość zdarzeń 

zakwalifikowanych jako małe o 21,  lokalne o 119 zdarzeń. Spadek miejscowych 

zagrożeń nastąpił w grupie średnie o 4 zdarzenia. 

7. Straty w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco: w przypadku 

pożarów odnotowano wzrost z 1 787,3 tys. zł w roku 2017 r. do 1 967,7 tys. zł w 2018 r.  

Spadek strat odnotowano w przypadku miejscowych zagrożeń z 2 326,2 tys. zł  w roku 

2017 r. do 2 280,9 tys. zł  w roku 2018 r. 

8. Straty ogółem w roku 2018 wyniosły 4 248,6 tys. zł. 

9. Najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń w 2018 roku były zdarzenia 

zakwalifikowane jako nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających 

zagrożenie (203 przypadki), niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu (150 przypadków), huragany, silne wiatry, tornada (145 przypadki). 

10. W przypadku pożarów w 91 zdarzeniach przyczyna została ustalona jako nieostrożność 

osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki. W 

pozostałych zdarzeniach klasyfikacja przyczyny była następująca: nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe (31 p.), inne przyczyny (20 p.), 

wady środków transportu (28 p.),  podpalenia (umyślne) w tym akty terroru (11 p.), 
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wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt 

oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych (11 p.), wady urządzeń 

ogrzewczych na paliwo stałe(11p.) nieostrożność osób dorosłych w pozostałych 

przypadkach (9 p.) 

11. Analizując czasy od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki 

ratowniczej można stwierdzić, iż w ostatnich latach utrzymują się one na 

porównywalnym poziomie. W roku 2018 kształtowały się w następujących granicach do 

5 minut 290 zdarzeń, pomiędzy 6-10 min 366 zdarzeń, pomiędzy 11-15 min 199 

zdarzeń, w granicach 16-20 minut 73 zdarzeń, w czasie od 21 do 30 minut 40 zdarzeń 

oraz powyżej 30 minut 14 zdarzeń.  

Mając na względzie warunki terenowe, urbanistyczne oraz sieć dróg chronionego obszaru 

w 87% zdarzeń pomoc dociera w czasie do 15 minut. Świadczy to dobrze o 

dyspozycyjności jednostek ochrony przeciwpożarowej KRSG z terenu powiatu 

brodnickiego.  

Czas przybycia jednostek przekraczający 30 min. miał miejsce w przypadkach zdarzeń, 

które nie wymagały natychmiastowej interwencji, np. związanych z usuwaniem owadów 

błonkoskrzydłych lub powstałych na skutek gwałtownych zmian warunków 

atmosferycznych (silne wiaty lub opady),  gdzie lawinowo rośnie ilość zgłoszeń w tym 

samym czasie, a co za tym idzie zachodzi konieczność kolejkowania. 

12. W zakresie utrzymania obiektów koniecznym zadaniem na rok bieżący jest  wykonanie 

instalacji łączności bezprzewodowej oraz przewodowej oraz przeniesienie Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego do nowo wyremontowanych pomieszczeń (zakup 

wyposażenia meble, sprzęt komputerowy oraz sprzęt łączności).  

13. W roku 2018 kontynuowano działania mające na celu doposażanie w sprzęt  

i urządzenia specjalistyczne jednostek OSP z terenu powiatu brodnickiego. W ramach 

tego zadania nastąpiły istotne zmiany w wyposażeniu części jednostek: 

 OSP Strzygi - średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 4x4 VOLVO 

(zakup sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju - Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 545.338,95 zł oraz dotacji z 

Gminy Osiek i środków własnych - 293.644,05 zł).  

 OSP Brzozie pozyskało lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy SLRr 4x4 

FORD Ranger (zakup sfinansowany dzięki środkom z Gminy Brzozie – 128.400,00 

zł oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł i Funduszu 

Sołeckiego Brzozie – 15.000,00 zł).  

Dodatkowo w ramach realizacji zadań publicznych ze środków MSWiA pt. 

”Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do 

KSRG” oraz .”Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych” dofinansowanych zostało łącznie 26 jednostek OSP w tym 
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wszystkie włączone do KSRG. Środki te wykorzystano przede wszystkim na remonty 

strażnic oraz zakupy sprzętu oraz wyposażenia osobistego strażaków. 

14. W celu doskonalenia funkcjonowania KSRG, koordynacji działań ratowniczych oraz 

stanu przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej KSRG do podejmowania 

działań ratowniczych, należy realizować następujące przedsięwzięcia: 

 podjąć działania zmierzające do zakupu dla KP PSP w Brodnicy m.in.: 

 korki pneumatyczne uszczelniające, 

 działko wodno-pianowe, 

 podporę do stabilizacji pojazdów typu V-Strut, 

 obcinacz hydrauliczny do pedałów, 

 najaśnicę LED ze statywem, 

 kabinę dekontaminacyjną, 

 zestaw sorbentów i neutralizatorów, 

 zestaw zapór przeciwolejowych, 

 kamerę termowizyjną, 

 środki ochrony indywidualnej strażaków (ubrania specjalne i koszarowe, 

obuwie specjalne ). 

 kontynuować proces szkolenia i doskonalenia zawodowego ratowników z jednostek 

ochrony przeciwpożarowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu 

Brodnickiego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w zakresie poszczególnych 

dziedzin ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym, 

 sukcesywnie doposażyć tut. Komendę w sprzęt i urządzenia pożarnicze, mając na 

uwadze Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w 

sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej. 

15. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych można 

stwierdzić, że liczba odnotowanych nieprawidłowości jest niższa. W roku 2017 104 

nieprawidłowości, w roku 2018  70 nieprawidłowości przy zbliżonej liczbie kontroli. 

16. W roku 2018 przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w grupie obiektów 

użyteczności publicznej terenowej administracji samorządowej i rządowej (urzędy miast i 

gmin, budynki oświatowe, domy kultury itp.). W grupie tej stwierdzono 10 

nieprawidłowości w 12 kontrolach. Była to kolejna tego typu akcja w tej grupie obiektów 

i zgodnie z poleceniem Komendy Głównej PSP będzie kontynuowana w następnych 

latach. 

17. Nieprawidłowości podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych związanych w 

zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

oraz oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań 

technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym jest zbliżona w porównaniu z 

rokiem 2018. 
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18. W związku ze stosunkowo dużą ilością nowo budowanych, remontowanych lub  

modernizowanych obiektów konieczne jest kontynuowanie dalszej współpracy z 

organami nadzoru budowlanego. Współpraca taka pozwoli na większy przepływ 

informacji w zakresie przystąpienia i użytkowania obiektów budowlanych – to w efekcie 

zapewni skuteczniejsze eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego. 

19. W związku z coraz większa liczbą obiektów dla, których uzyskano zgodę na spełnienie 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w postaci rozwiązań zastępczych w 

formie postanowień Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej, poprzez czynności kontrolno – rozpoznawcze należy dokonać 

sprawdzenia wykonania obowiązków zawartych w tych postanowieniach. 

20. W dalszym ciągu należy prowadzić działania informacyjno – prewencyjne oraz brać 

czynny udział w kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowanej pod 

patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w kampanii „Czujka na 

straży Twojego bezpieczeństwa”. 

 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy 

Informacja o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym powiatu brodnickiego w 

2018 roku. 

 

Raport o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym sporządzono w oparciu o 

analizę sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych oraz wyniki kontroli 

przeprowadzonych w 2018 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 2018 

roku ukierunkowane były przede wszystkim na promowanie zdrowego stylu życia, nadzór 

nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, 

przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganie 

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych poprzez 

sprawowanie 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, w tym 1 gminy miejskiej (Brodnica), 2 
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gmin miejsko-wiejskich (Jabłonowo Pomorskie, Górzno) i 7 gmin wiejskich (Bartniczka, 

Brodnica, Bobrowo, Brzozie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno).  

W 2018 r. przeprowadzono w powiecie brodnickim ogółem 1625 kontroli w 

obiektach.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wydał 464 decyzji 

administracyjnych, w tym 226 decyzji merytorycznych (m.in nakazujących usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz 238 decyzji ustalających opłatę za czynności kontrolne. 

Nałożono 3 mandaty karne na kwotę 1050 zł. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Brodnicy wydał ponadto 76 postanowień, 19 wystąpień oraz w siedzibie stacji przyjęto 158 

interesantów, (m.in. w sprawie konsultacji projektów techniczno-technologicznych, 

ekshumacji, uruchomienia działalności, interwencji). 

W 2018 r. pobrano 350 próbek wody, żywności i przedmiotów użytku  do badań 

laboratoryjnych oraz 102 próbki materiału biologicznego w kierunku schorzeń jelitowych od 

ozdrowieńców i nosicieli bezobjawowych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy prowadził 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 związku ze zgłoszeniem chorób zakaźnych przeprowadzono 373 wywiady 

epidemiologiczne oraz 19 ocen narażenia zawodowego w przypadkach podejrzeń chorób 

zawodowych.  

W PSSE w Brodnicy znajduje się magazyn preparatów szczepionkowych 

wykorzystywanych do szczepień pacjentów z powiatu brodnickiego. W 2018 r. przyjęto z 

WSSE w Bydgoszczy 19967 preparatów, a wydano świadczeniodawcom 19114 preparatów 

szczepionkowych. 

W PSSE w Brodnicy od wielu lat funkcjonuje punkt poboru materiału biologicznego 

dla osób starających się o pracę oszczędzając im tym samym konieczności dowiezienia ww. 

próbek do akredytowanego laboratorium w PSSE w Toruniu. W 2018 r. przyjęto 7680 próbek 

materiału biologicznego w kierunku schorzeń jelitowych od 2560 osób. 

W ramach działań pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przedsięwzięcia 

programowe i nieprogramowe zostały zrealizowane w 39 placówkach oświatowo-

wychowawczych na terenie powiatu brodnickiego. Przeprowadzono 35 narad w ramach 

koordynowania 26 programów, interwencji nieprogramowych oraz akcji.  Działania te 

prowadzono m.in. w  placówkach szkolnych i przedszkolnych. Przeprowadzono 24 

pogadanki, prelekcje, wykłady w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych dla uczniów, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.  
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Przeprowadzono 124 wizytacje w 45 placówkach przedszkolnych i szkolnych. Łącznie 

wyedukowano 45126 osób. 

Współpracowano z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Brodnicy w działaniach profilaktycznych  m.in. w realizacji akcji letniej pt. 

„Bezpieczne wakacje”.  

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wraz z pracownikami 

prowadził  wielokierunkowe działania edukacyjno-informacyjne w  obszarze profilaktyki  

chorób zakaźnych oraz zapobiegania zażywania nowych narkotyków oraz substancji 

psychoaktywnych poprzez prelekcje i wykłady z wykorzystaniem narkogogli do ćwiczeń dla 

młodzieży.  Zaprezentowano również wykład  pt. „Jestem bezpieczny - żyję zdrowo, bez 

nałogów” podczas debaty organizowanej przez Komendę Powiatową Policji dla osób w wieku 

senioralnym  pt. „3x Bezpieczeństwo”. 

Zrealizowano 4 szkolenia w ramach projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom 

HCV” wśród pracowników MPWiK i PGK w Brodnicy oraz uczniów szkoły zawodowej na 

kierunku fryzjer oraz Technikum Usług Kosmetycznych dla 132 osób.   

Ponadto PPIS w Brodnicy wraz z kierownikiem pionu Żywienia i Żywności i 

przedstawicielami WIS przeprowadził szkolenie dla 28 przedstawicielek Kół Gospodyń 

Wiejskich powiatu brodnickiego wraz z udziałem Przewodniczącej Regionalnej Rady KGW 

w Toruniu, na którym omówili zagadnienia dot. zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych 

przez czynniki biologiczne, za szczególnym zwróceniem uwagi na metody zapobiegania i 

zwalczania zatruć pokarmowych, 

Koordynowano konkurs  o zdrowym stylu życia  w ramach ogólnopolskiego  

programu  „Trzymaj Formę!”  na poziomie powiatowym. 

Ponadto na terenie powiatu dzięki zaangażowaniu pracowników PIS w Brodnicy oraz 

współdziałaniu personelu medycznego z placówek służby zdrowia przeprowadzono akcję 

„Wiosna bez pneumokoków”, dzięki której zaszczepiono nieodpłatnie 301 dzieci do 5 r.ż.  

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień Ochronnych w dniu 5 grudnia 

2018 r. PPIS w Brodnicy zorganizował w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy powiatową 

konferencję naukowo-szkoleniową pn. ”Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej w kraju i w Europie”.  Znakomity prelegent dr n. med. Paweł Grzesiowski 

przedstawił  aktualne zagrożenia epidemiczne związane z brakiem szczepień oraz 

niebezpieczeństwa, jakie mogą z tego wyniknąć. W drugiej części konferencji wystąpił 

przedstawiciel firmy Pfizer z Warszawy, który przedstawił prelekcję wraz z pouczającym 

filmem na temat podniesienia świadomości szczepień ochronnych  w przypadkach groźnych 

chorób wywołanych przez meningokoki.  W ramach wsparcia projektu Obywatelskiej 

Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy - bo myślimy” promującego ideę szczepień, 

uczestnicy konferencji złożyli podpisy (100) na liście poparcia projektu, a tym samym 
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wyrazili  zgodę jednoznacznie negatywnego stanowiska wobec obecnych w przestrzeni 

publicznej działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo szczepień ochronnych. 

Aktualne informacje epidemiologiczne oraz informacje dotyczące  szeroko 

pojętej profilaktyki zdrowotnej  zamieszczane są na stronie internetowej BIP oraz 

udostępniane na  facebooku PSSE w Brodnicy.  

Pracownicy Państwowej  Inspekcji Sanitarnej w Brodnicy w 2018 roku prowadzili 

wielopłaszczyznowe działania profilaktyczne na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania 

bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców powiatu, tj. skuteczne działania nadzorczo-

kontrolne, edukacyjno-informacyjne, szeroko pojęty surveillance oraz działania 

profilaktyczne na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego 

mieszkańców powiatu. Aktywność i zaangażowanie pracowników PSSE w Brodnicy przy 

owocnej współpracy z samorządami lokalnymi, mediami, instytucjami (zwłaszcza z policją, 

strażą pożarną, inspekcją weterynaryjną), kościołami, stowarzyszeniami, za którą serdecznie 

dziękuję,  zwiększają zaufanie mieszkańców powiatu i umożliwiają coraz efektywniejsze 

wywieranie wpływu na pożądane zmiany zachowań prozdrowotnych społeczeństwa. 

 

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie brodnickim na przestrzeni ostatnich lat 

określana jest jako korzystna. Na taki stan rzeczy mają wpływ nie tylko działania 

podejmowane przez inspekcję sanitarną, ale również inicjatywy inspirowane przez PPIS w 

Brodnicy i skierowane do ww. jednostek w powiecie.  

W porównaniu z 2017 r. w wielu obszarach objętych nadzorem sanitarnym 

odnotowano poprawę. Dalsze działania będą miały na celu utrzymanie na dotychczasowym, 

dobrym poziomie stanu sanitarnego powiatu brodnickiego. 

Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych za rok 2018 w powiecie 

brodnickim. 

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie brodnickim jest od kilku lat stabilna 

przede wszystkim w grupie chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne. 

W 2018 r. zarejestrowano 1061 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 192 mniej niż w 2017 r. Hospitalizowano 385 osób (o 49 osób więcej w porównaniu z 

ubiegłym rokiem), co stanowi 36,29 % ogółu zachorowań na choroby zakaźne. Wykonano 

373 dochodzenia epidemiologiczne oraz 248 nadzorów nad ozdrowieńcami i nosicielami 

wirusa HCV, HBV i schorzeń jelitowych (2017 r. – 416 dochodzeń epidemiologicznych oraz 

207 nadzorów na ozdrowieńcami i nosicielami HCV, HBV i schorzeń jelitowych). 
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Tabela 1. Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w 

powiecie brodnickim w roku 2017 i w roku 2018. 

 

ICD-10 Wybrana 

jednostka 

chorobowa 

Rok 

2017 2018 

Ilość 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

Liczba 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

A.02 Salmonelozy 

–zatrucia 

pokarmowe 

16 20,31 9 11,41 

A.07.1 Lamblioza 11 13,97 7 8,88 

A.08.0 Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe  

wywołane 

przez 

rotawirusy 

83 105,39 69 
 

87,49 

A.08.1 Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe  

wywołane 

przez 

norowirusy 

16 20,31 25 31,70 

 

 

 

ICD-10 Wybrana 

jednostka 

chorobowa 

Rok 

2017 2018 

Ilość 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

Liczba 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

A.08.4 Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe  

nieokreślone 

119 151,09 127 161,04 
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ICD-10 Wybrana 

jednostka 

chorobowa 

Rok 

2017 2018 

Ilość 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

Liczba 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

A37 Krztusiec 16 20,31 0 0 

A38 Płonica 18 22,85 52 65,94 

A52 Kiła późna 1 1,27 0 0 

A69.2 Borelioza  

z Lyme 

22 27,93 28 35,51 

Z20.3 Styczność  

i narażenie na 

wściekliznę 

18 22,85 13 16,48 

A86 Inne wirusowe 

zapalenie 

mózgu -

nieokreślone 

0 0 1 1,27 

A87.0 Wirusowe 

zapalenie opon 

mózgowych - 

enterowirusowe 

0 0 1 1,27 

B01 Ospa wietrzna 542 688,18 327 414,65 

 

 

 

 

 

B18.0-1 

 

 

B17.1 

Wirusowe 

zapalenie  

wątroby  

    

Typu A 2 2,54 2 2,54 

Typu B – 

przewlekłe  

i BNO 

8 10,16 5 6,34 

Typu C - 

przewlekłe 
6 7,62 6 7,61 

B26 Świnka 1 1,27 7 8,88 

 

 

 

 

 

 

A40.3 

Choroba 

wywołana 

przez 

Streptococcus 

pneumoniae, 

inwzayjna 
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ICD-10 Wybrana 

jednostka 

chorobowa 

Rok 

2017 2018 

Ilość 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

Liczba 

zachorowań 

Współczynnik 

zapadalności 

 

J14;B95.3 

Posocznica 0 0 2 2,54 

Inna określona 

i nieokreślona 

 

0 0 2 2,54 

G03 Zapalenie opon 

mózgowych 

inne i 

nieokreślone 

0 0 1 1,27 

 Gruźlica 8 10,16 5 6,34 

 

 

Ocena realizacji Programu Szczepień Ochronnych w powiecie brodnickim w 2018 r.  

 

Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych 

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy w realizacji Programu Szczepień 

Ochronnych poprzez dystrybucję preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad 

wykonawstwem szczepień ochronnych. 

W 2018 roku szczepienia ochronne prowadzone były w: 

 19 punktach szczepień dla dzieci i młodzieży,  

  1 oddziale neonatologicznym, 

  8 punktach szczepień udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej, 

  1 Stacji dializ. 

Z zakresu szczepień ochronnych w 2018 roku przeprowadzono 21 kontroli w 23 

punktach szczepień. 6 punktów szczepień znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy w 2018 roku nadzorowała 

wykonawstwo szczepień ochronnych u 17411 dzieci i młodzieży w wieku od pierwszego dnia 

życia do 20 r. ż. 

Realizacja zalecanych szczepień ochronnych   
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W 2018 r. na terenie powiatu brodnickiego kontynuowano nadzór nad wykonywaniem 

szczepień zalecanych.  

 

Tabela 2. Realizacja zalecanych szczepień ochronnych 

 

Szczepienie przeciw 2017 rok 2018 rok 

Kleszczowe zapalenie mózgu 19 48 

WZW typu A 7 21 

Grypa 2339 2389 

Zakażenia Streptococcus 

pneumoniae 
242 427 

Biegunka rotawirusowa 139 181 

WZW typu B 444 539 

Zakażenia wirusem 

brodawczaka ludzkiego 
2 4 

Zakażenia Neisseria 

meningitidis 
44 112 

Ospa wietrzna 24 38 

Dur brzuszny 1 4 

 

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 2018 r. prowadziła 

nadzór sanitarny nad 27 obiektami wodnymi, w tym 22 wodociągami zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz 5 wodociągami innych podmiotów zaopatrujących w wodę, z 

których 3 stanowiły wodociągi lokalne zaopatrujące sezonowe obiekty wczasowe. 

Nadzorem objęte były wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 5 wodociągów o produkcji wody < 100 m
3
/d, 
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 16 wodociągów o produkcji wody od 101 – 1000 m
3
/d, 

 1 wodociąg o produkcji wody od 1001 – 10000 m
3
/d (wodociąg publiczny w 

Brodnicy). 

Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej.  

W powiecie brodnickim w 2018 r. zorganizowano 2 nowe kąpieliska i 2 miejsca 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli:  

 kąpielisko nad j. Niskie Brodno przy ul. Wczasowej w Brodnicy, identyfikator kąpieliska 

Numid – PL6120201104000002, 

 kąpielisko nad j. Górznieńskim przy ul. Leśnej 24 w Górznie, identyfikator kąpieliska 

Numid - PL6120205404000029, 

 Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Rytebłota nad Jeziorem Zbiczno, 

 Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Rytebłota ZHP nad Jeziorem Zbiczno. 

Organizatorzy sporządzili profile wody w kąpieliskach i na bieżąco aktualizowali informacje 

w serwisie kąpieliskowym m.in. odnośnie warunków na kąpielisku oraz wykonywali badania 

wody zgodnie z ustalonym harmonogramem z PPIS w Brodnicy. 

W 2018 r. na terenie powiatu brodnickiego grupę zewidencjonowanych obiektów 

użyteczności publicznej stanowiło 281 obiektów, dokonano kontroli 417 obiektów. 

 

Tabela 3. Obiekty użyteczności publicznej 

 

Wyszczególnienie 

Według 

ewidencji na 

31 XII 2018 r. 

Liczba 

obiektów 

skontrolo

wanych 

Ze 

stwierdzonym 

złym stanem 

sanitarnym 

Ustępy publiczne 3 3 0 

Pływalnie kryte 1 1 0 

Domy pomocy społecznej 1 1 0 

Inne jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej 
2 2 0 

Noclegownie i domy dla bezdomnych 1 1 0 

Obiekty 

hotelarskie 

Hotele 8 8 0 

Pensjonaty 1 1 0 

Inne obiekty, w których świadczone usługi 

hotelarskie 
41 39 0 
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Zakłady fryzjerskie 72 70 0 

Zakłady kosmetyczne 30 29 0 

Zakłady tatuażu 1 1 0 

Zakłady odnowy biologiczne 8 8 0 

Inne zakłady, w których świadczone są łącznie 

więcej niż jedna z usług fryzjerskie, 

kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu 

11 11 0 

Dworce autobusowe 1 1 0 

Przystanie jednostek pływających, 

rekreacyjnych i sportowych 
1 1 0 

Cmentarze 28 28 0 

Domy przedpogrzebowe 2 2 0 

Inne obiekty (apteki, stacje paliw, obiekty 

kulturalno-widowiskowe, wiaty i przystanki 

PKS, piaskownice, pralnie, zakłady usług 

pogrzebowych) 

69 210 0 

Ogółem 281 417 0 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w Brodnicy nadzorował 

również 97 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. 36 podmiotów 

wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i 1 podmiot leczniczy wykonujący 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz 60 praktyk zawodowych. W 2018 r. 

skontrolowano 83 obiekty. 

Tabela 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

 

Wyszczególnienie 

Według 

ewidencji 

na 31 XII 

2018r. 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

Ze 

stwierdzonym 

złym stanem 

sanitarnym 

Działalność 

lecznicza 

wykonywa

Ogółem 37 37 0 

Zakłady opiekuńczo lecznicze 1 1 0 
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Wyszczególnienie 

Według 

ewidencji 

na 31 XII 

2018r. 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

Ze 

stwierdzonym 

złym stanem 

sanitarnym 

na przez 

podmioty 

lecznicze 

Przychodnie, ośrodki zdrowia, 

poradnie, ambulatoria z izbą 

chorych, lecznice 

29 29 0 

Zakłady badań diagnostycznych i 

medyczne laboratoria 

diagnostyczne 

2 2 0 

Zakłady rehabilitacji leczniczej 1 1 0 

Inne ogółem 4 4 0 

Działalność 

lecznicza 

wykonywa

na przez 

praktykę 

zdrowotną 

Ogółem  60 46 0 

Indywidualne praktyki lekarskie 22 21 0 

Indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie 
18 17 0 

Indywidualne praktyki 

pielęgniarek 
11 0 0 

Indywidualne specjalistyczne 

praktyki pielęgniarek 
1 0 0 

Grupowe praktyki pielęgniarek 1 1 0 

Inne 7 7 0 

 

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.  

Wykres . Liczba obiektów i kontroli w 2018 r. 
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Na rok 2018 zaplanowano 395 kontroli w zakładach żywnościowo-żywieniowych. 

Ogółem w roku 2018 pracownicy sekcji N.HŻ wykonali 564 kontrole (w tym planowanych 

349 i 215 dodatkowych). Mniejsza liczba kontroli wykonanych w stosunku do planowanych 

(o 46 kontroli) wynikała z likwidacji obiektów zaplanowanych do kontroli (44 przypadki) 

oraz czasowego zawieszenia działalności zakładów (2 przypadki). 

Podczas kontroli najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: to wprowadzanie do obrotu 

środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, nieprawidłowo 

opracowane i brak wdrażania procedur dotyczących systemów kontroli wewnętrznej 

opartych na zasadach HACCP, nieprawidłowości w oznakowaniu wprowadzanych do 

obrotu środków spożywczych i suplementów diety oraz niewłaściwy stan techniczny 

obiektów.   Od podmiotów działających na rynku egzekwowano obowiązek 

wprowadzenia systemu identyfikacji środków spożywczych ("traceability"- „krok w 

przód”, „krok w tył”), którego istotą jest monitorowanie pochodzenia produktów 

żywnościowych (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw przez 

wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży żywieniowej (producenci, 

dystrybutorzy, detaliści) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.  

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 ramach systemu wycofywano z obrotu produkty zagrażające 

zdrowiu ludzi, a miedzy innymi wódkę luksusową, suplementy diety, rodzynki, pieczarki 

marynowane, kiełbasę śląską oraz talerzyki deserowe.        
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Jakość zdrowotna środków spożywczych 

 

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami żywnościowo -

żywieniowymi oraz obrotu kosmetykami w 2018r. zrealizowano roczny plan 

pobierania prób. 

W 2018 roku do badań laboratoryjnych w kontrolowanych obiektach żywności, 

żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków 

pobrano i zbadano łącznie 193 próbki z czego nie zakwestionowanej żadnej (2017r.-203/2, 

w 2016r.-195/6, w 2015r.-171/0 próbek). W 2016 roku zakwestionowano 5 próbek 

lodów z uwagi na niewłaściwą jakość mikrobiologiczną i 1 próbkę wafli z uwagi na 

niewłaściwe znakowanie. W 2017 roku zakwestionowano próbkę suplementu diety z 

uwagi na nieprawidłowości w znakowaniu oraz próbkę kieliszków dekorowanych z 

uwagi na migrację ołowiu z dekorowanego obrzeża.  

Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy 

W 2018 r. nadzorem sanitarnym objęto 67 zakładów pracy (zatrudniających łącznie 

5448 pracowników) - przeprowadzono 73 kontrole. 

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, 

 stosowanie i wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych, 

 nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3. 

 

Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych na 

terenie powiatu brodnickiego 

       W 2018 roku w ramach nadzoru nad warunkami pobytu dzieci i młodzieży w placówkach 

nauki i wychowania skontrolowano 74 placówki stałego nadzoru i 82 turnusy wypoczynku, w 

tym: 3 kluby dziecięce, 16 przedszkoli, 26 szkoły podstawowe, 5 gimnazjów, 1 liceum 

ogólnokształcące, 7 zespołów szkół, 1 szkołę wyższą niepubliczną, 3 internaty/ bursy oraz 7 

innych placówek oświatowo-wychowawczych. Wykonano łącznie 173 kontrole.  

Stan techniczny oraz sanitarny obiektów 

       Kontrole w większości placówek oświatowo-wychowawczych wykazały dobry stan 

sanitarno-techniczny. Stan porządkowy i czystościowy nie budził zastrzeżeń.  



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

164 

 

      Stwierdzono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej  uczniów ( dostęp do 

bieżącej, ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarek do rąk lub ręczników jednorazowych, 

papieru toaletowego w kabinach WC) oraz właściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń. 

Wszystkie skontrolowane placówki oświatowo-wychowawcze czerpały wodę z wodociągów 

publicznych. 

 

Tabela 5. Warunki do utrzymania higieny w placówkach oświatowo-wychowawczych 

Placówki 

skontrolowane, w 

których stwierdzono 

2018/liczba 

 

2017/liczba 

 

Niewłaściwe warunki 

do utrzymania higieny 

osobistej 

0 0 

Brak wodociągu 0 0 

Brak kanalizacji 16* 16* 

Niezachowanie 

standardów 

dostępności do 

urządzeń sanitarnych  

0 

 

0 

Ustępy zewnętrzne 0 0 

* w liczbie 16 ujęto placówki posiadające szamba lub własne oczyszczalnie ekologiczne 

 

Środowisko fizyczne  

      W zakresie dostosowania mebli szkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży zaobserwowano 

poprawę. W 13 placówkach wykonano 1887 oznaczeń fizycznych, co dało 629 pomiarów 

dotyczących dostosowania mebli do wzrostu dzieci/uczniów. W tym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. W szkołach dokonano zakupu nowych mebli (ławek i krzeseł) głównie dla 

klas I-III lub wymiany blatów na ławkach. 

      Na właściwy rozwój ucznia wpływa również organizacja procesu nauczania i wychowania 

w szkołach, zwłaszcza planowanie nauki i odpoczynku. W 2018 roku przeprowadzono ocenę 

tygodniowego rozkładu lekcji w 15 placówkach szkolnych. Wykonano 234 oznaczenia 

fizyczne, co dało 117 pomiarów, które wykazały przestrzeganie zasad pracy umysłowej 

uczniów. 
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Tabela 6. Ocenione elementy środowiska szkolnego 

      

Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest 

kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego 

obciążenia na plecach oraz utrzymanie nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się 

m.in. do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.  

      Celem sprawdzenia obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków przeprowadzono w 

2018 roku akcję ważenia tornistrów w wybranych szkołach podstawowych. Badania ciężarów 

tornistrów (plecaków) przeprowadzono w  populacji uczniów klas I-VIII w 2 placówkach 

szkolnych powiatu brodnickiego. Do badań wytypowano po jednej szkole z terenu miasta i 

wsi. Zmierzono ciężar 305 tornistrów (plecaków) dzieci uczęszczających do szkoły miejskiej 

i 236 tornistrów dzieci ze szkoły wiejskiej. W sumie badaniom poddano 541 tornistrów. 

Wykres . Statystyczne ujęcie - ciężar tornistra 

 

 

 

Rok 

 

Badania 

ogółem 

w tym: 

natężenie 

oświetlenia 

sztucznego 

tygodniowy 

rozkład lekcji 

stoły i 

krzesła 

temperatura 

pomieszczeń 

2017 rok 1007 0 150 875 0 

2018 rok 746 0 117 629 0 
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Infrastruktura do prowadzenia zajęć WF 

       W 2018 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  (zakończony remont kapitalny sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy oraz zakończona 

budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowej w Drużynach i 

Kruszynach z gminy Bobrowo). Na liczbę 38 skontrolowanych placówek szkolnych 

stwierdzono, że 1 placówka posiada tylko boisko, 6 placówek posiadają salę gimnastyczną z 

boiskami sportowymi, 8 placówek posiada salę rekreacyjno-zastępczą z boiskami a w 23 

placówkach znajdują się zespoły sportowe i boiska wielofunkcyjne.  

Dożywianie dzieci i młodzieży 

      W 2018 roku kontrolując placówki szkolne pod kątem prowadzonego dożywiania dzieci i 

młodzieży nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówkach 

oświatowo-wychowawczych.  

      Na liczbę 39 skontrolowanych placówek szkolnych ciepły posiłek podaje się w 38 

placówkach szkolnych dla 1834 uczniów, do 35 placówek posiłki dowożone a w 3 

przygotowywane na miejscu. Ciepły napój podaje się w 19 placówkach dla 1827 uczniów. Z 

posiłków dofinansowanych w 2017 roku korzystało 1194 uczniów.      

Wypoczynek dzieci i młodzieży  

       W 2018 roku skontrolowano 82 turnusy wypoczynku, na których wypoczywało łącznie 

3678 uczestników. W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych przez pracowników 

pionów: higieny dzieci i młodzieży, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz 

nadzoru nad obiektami komunalnymi stwierdzono, że turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży 

na terenie działalności PSSE w Brodnicy zostały zorganizowane prawidłowo i nie budziły 

zastrzeżeń.  

        Nie wydano decyzji, nie nałożono mandatów, nie stwierdzono zatruć pokarmowych, nie 

stwierdzono uchybień w miejscach do uprawiania sportu i rekreacji. Wspólnie z 

pracownikiem pionu OZ i PZ koordynowano akcję ,,Bezpieczny wypoczynek”. 

        W ramach współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi, samorządem gmin itp. 

w 2018 r. przeprowadzano okresowe narady/spotkania, których celem było opracowanie 

planu wspólnych kontroli w trakcie funkcjonowania wypoczynku zimowego i letniego oraz 

możliwości korzystania ze środka transportu Policji lub Państwowej Straży Pożarnej. 

Powyższe działania mają korzystny wpływ na poczucie bezpieczeństwa przez uczestników 

wypoczynku oraz ułatwiają terminowość przeprowadzenia kontroli większości turnusów. 

Łącznie przeprowadzono 35 wspólnych kontroli.  
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WNIOSKI 

W wyniku prowadzonego 2018 roku nadzoru nad szkołami i innymi placówkami 

oświatowo-wychowawczymi, a także nad turnusami wypoczynku dzieci i młodzieży 

stwierdzono, iż : 

 stan sanitarno-techniczny  w większości obiektach był prawidłowy i nadal ulega 

poprawie, remonty i naprawy przeprowadzano na bieżąco (wymiana okien, odnawianie 

ścian, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń klasowych, modernizacja 

pomieszczeń sanitarnych), 

 poprawie ulega organizacja procesu nauczania i wychowania  zasady higieny pracy 

umysłowej ucznia są uwzględniane przy układaniu zajęć lekcyjnych, 

 w zakresie zapewnienia mebli dostosowanych do wzrostu dzieci przedszkolnych i 

uczniów w placówkach szkolnych zaobserwowano poprawę, 

 odnotowano poprawę w zakresie posiadania przez szkoły sal gimnastycznych i boisk 

szkolnych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (modernizacja istniejących sal 

gimnastycznych oraz budowa nowych boisk wielofunkcyjnych), 

 znaczny odsetek tornistrów /plecaków u badanych dzieci (22,92%) wykazuje 

przekroczenie dopuszczalnej normy, tj.15 % wagi ciała dziecka, 

 większy odsetek przekroczeń zaobserwowano u dzieci z terenów wiejskich (wieś – 

28,81%,miasto – 18,36%), 

 placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zostały zorganizowane prawidłowo i nie budziły 

zastrzeżeń.  

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.  
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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. 

Zadania dotyczące promocji zdrowia realizowane były na obszarze: 

 

Profilaktyki antytytoniowej w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 

Palenia Tytoniu w Polsce”.                      

Profilaktyka nadwagi i otyłości w ramach działań dotyczących profilaktyki nadwagi i 

otyłości prowadzony jest ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”.  

Profilaktyka HIV/AIDS jest realizowana na podstawie Krajowego Programu Zwalczania 

AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.  

Obchody „Światowego Dnia AIDS”- celem obchodów było dostarczenie uporządkowanych 

informacji dotyczących zachowań ryzykownych sprzyjających  zakażeniu wirusem HIV, 

które w konsekwencji mają zmniejszyć liczbę nowych zakażeń tym wirusem.  

Kampania #mamczasrozmawiac- kampania edukacyjna promująca dialog 

międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby 

przenoszone drogą płciową, w tym HIV.   

Profilaktyka uzależnień - „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 

od alkoholu, tytoniu  i innych środków psychoaktywnych”.  

„Stop dopalaczom” interwencja prowadzona wśród uczniów wszystkich rodzajów szkół oraz 

podczas zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu 

brodnickiego.  

Profilaktyka chorób  zakaźnych - „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” -  

wojewódzki program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych skierowany 

do dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych.  

Profilaktyka grypy – działania informacyjno-edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

szczepień ochronnych, prowadzono zajęcia edukacyjne i dystrybucję materiałów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w placówkach letniego wypoczynku, współpracowano  

z lokalnymi mediami. 
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„Zaszczep w sobie chęć szczepienia” – akcja informacyjno-edukacyjna skierowana przede 

wszystkim do rodziców oraz do ogółu społeczeństwa.  

 

Projekt KIK /35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”- celem akcji było skuteczne 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń krwiopochodnych (HCV) poprzez doskonalenie 

wiedzy pracowników wykonujących zawody o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń 

krwiopochodnych oraz umiejętności zapobiegania zakażeniom podczas wykonywania 

inwazyjnych zabiegów.  

                            

   Pozostałe działania : 

„Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica, świerzb”;  

„Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych”; 

Akcja edukacyjna dotycząca grzyboznawstwa i profilaktyki zatruć grzybami; 

 Akcje letnia i zimowa pn. „Bezpieczne wakacje”;   

Obchody Światowego Dnia Zdrowia; 

Obchody  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach; 

„Profilaktyka zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A”; 

 

 

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 kilkunastu 

aktach 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 szereg 

innych. Przepisy te stanowią podstawę, na której swoją prace opiera rzecznik. Mimo 

unormowanej ochrony, konsumenci często nie mogą wyegzekwować od przedsiębiorców 

swoich uprawnień. 

 



Raport o stanie powiatu brodnickiego w roku 2018 

 

170 

 

  Realizacja   zadań  wynikających   z ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie  

konkurencji  i konsumentów : 

a) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej                  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

Z porad rzecznika udzielanych w biurze oraz telefonicznie skorzystało w roku ubiegłym 1249 

osób. Ponadto rzecznik udzielał też informacji pisemnych konsumentom (np. 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 231, co daje łącznie 

liczbę 1480 osób, które skorzystały z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.  

 

b) 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, co też miało miejsce. 

 

c) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.  

W sprawach, w których wystąpienie przedsiębiorcy podtrzymywali swoje stanowisko, po 

wystąpieniu rzecznika, sporządzane były pozwy o zapłatę. Zdarzały się również sprawy, 

gdzie to przedsiębiorcy, instytucje finansowe, czy firmy windykacyjne pozywały 

konsumentów. W 2018 r. rzecznik sporządził 26 pism procesowych dla konsumentów, 

pomagając im w ten sposób w samodzielnym dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej od 

przedsiębiorców. Oprócz pozwów rzecznik sporządzał także sprzeciwy, w sprawach w 

których rzecznik uznał, iż konsumenci pozywani są niezasadnie. 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.  
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d) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony 

konsumentów.  

To zadanie realizowane było na zasadach ogólnych. W roku 2018 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. Rzecznik 

również dwukrotnie zawiadamiał na podstawie Art. 304 § KPK właściwe miejscowo 

komendy policji w związku z wykroczeniami polegającymi na niedopełnieniu przez 

przedsiębiorców obowiązku ustosunkowania się do wystąpień rzecznika. 

e) Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

Działania o charakterze edukacyjnym związane w 2018 r. związane były z przekazywaniem 

materiałów edukacyjnych osobom prowadzącym zajęcia w tym temacie. Działania o 

charakterze informacyjnym, nie mogły by się odbywać bez współpracy z lokalnymi mediami. 

W tym przypadku prasa lokalna, czy też lokalne portale internetowe są zainteresowana 

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 w 

obecnym kształcie funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w 

Brodnicy. Jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną Staroście Brodnickiemu, realizującą 

zadania z zakresu administracji rządowej. Terenem działania Zespołu jest Powiat Brodnicki. 

Powiatowy Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 7/99 Starosty Brodnickiego z dnia 18 

marca 1999r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.  

 

 Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działają jako I instancja 

i wydają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i 

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. 

 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. 

 

 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. 
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- 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 

2018 wydał: 

- 1770 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

- 313 orzeczeń o niepełnosprawności, 

- 299 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

 

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 pełna 

ochronę danych szczególnie wrażliwych. W roku 2018 Powiatowy Zespół w Brodnicy wydał 

370 legitymacji osobom niepełnosprawnym. 

3.Transport zbiorowy i komunikacja 

 Wydział Komunikacji i Transportu  realizuje zadania, w szczególności dotyczące 

transportu zbiorowego, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 

(szczegółowy zakres działania zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego). W 2018r. wydano 5 393 decyzji dot. praw jazdy; 121 decyzji dotyczących 

transportu oraz pojazdów usuniętych na parking strzeżony; 18 410 decyzji związanych z 

procesem rejestracji pojazdów. 

 Na terenie powiatu w 2018r. usługi komunikacji zbiorowej świadczone były przez 6 

przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach komercyjnych. Wykonywali oni 

przewozy na podstawie udzielonych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na 

37 liniach komunikacyjnych.  

 Siatka połączeń obejmowała 35% wszystkich miejscowości w powiecie. Łączny 

przebieg na wszystkich liniach wyniósł 1.486.828 km, natomiast liczba przewiezionych 
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pasażerów to 1.635.412. Przewozy wykonywane były 74 autobusami (w tym: 1 posiadający 

od 9 do 17 miejsc, 37 – od 18 do 50 miejsc, 36 – powyżej 50 miejsc). 

 W granicach powiatu zlokalizowanych było na dzień 31.12.2018r. - 508 przystanków 

znajdujących się w zarządzie jednostki. Ich liczba systematycznie się zwiększa (w okresie od 

2012 roku o 34).        

4. Geodezja, kartografia i kataster 

  

Informacje dotyczące realizacji zadań/ inwestycji w 2018 r: 

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT 

oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu brodnickiego w 

ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0”. 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2018 wydał 321 decyzji 

administracyjnych. 

5. Administracja  architektoniczno-budowlana  

Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie udzielania 

pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych i 

zmiany sposobu użytkowania obiektów.  

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:  

 

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami 

wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o 

warunkach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska;  

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

prawa budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w 

projektach;  

3) sprawdzanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji, potwierdzonego zaświadczeniem wpisu 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

 4) prowadzenie spraw związanych ze zmianą pozwolenia na budowę z uwagi na odstępstwa 

od zatwierdzonego projektu budowlanego;  

5) przygotowywanie pozwoleń na budowę;  

6) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie 

objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;  

8) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót 

budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia;  
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9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia; 

10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;  

11) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;  

12) zatwierdzanie projektu budowlanego;  

13) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestru wniosków o pozwolenie 

na budowę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i 

przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym; 

14) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby; 

15) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości 

oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;  

16) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów 

ustanowienia odrębnej własności lokali;  

17) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu 

jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;  

18) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego 

części;  

19) uzyskiwanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych 

ochroną konserwatorską – przed wydaniem pozwolenia na budowę; 

 20) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach 

inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów 

związanych z tymi czynnościami. 

 

Wydział Architektury i Budownictwa w 2018r. wydał 888 decyzji administracyjnych. 

6. 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. 

 

Działania związane z edukacją ekologiczną: 

1.Organizacja X Dni Energii Odnawialnej 

 „Dni Energii Odnawialnej” w dniach 4 – 5 października 2018 r. zorganizowało 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy po raz dziesiąty.  

Celem przedsięwzięcia było promowanie odnawialnych, niekonwencjonalnych źródeł energii, 

przybliżenie młodzieży, przedsiębiorcom i mieszkańcom regionu zasad ochrony środowiska 

w tym zakresie, sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, sposobów 

poszanowania energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 16 146,34 zł, z czego kwota 

dofinasowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 3 400,00.  Patronat honorowy nad 
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realizowanym zadaniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober. Patronat 

medialny objęli: TV3 Bydgoszcz, Radio PiK, Eltronik, miesięcznik „Aura” i „Przegląd 

Komunalny – Czysta Energia”, Gazeta Pomorska. 

 W ramach „X Dni Energii Odnawialnej” zorganizowano konkurs fotograficzny 

„Energia odnawialna w obiektywie” adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Zwycięzcom oraz wyróżnionym zostały wręczone nagrody na których zakup pozyskano 

fundusze w wysokości 1 980,50 zł z WFOŚiGW w Toruniu. 

Przedsięwzięcie sfinansowano z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz środków 

własnych zarezerwowanych w budżecie powiatu na rok 2018. 

 

2.Współorganizacja XXXIV Dni Drwęcy  

W dniu 14 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy 

przy współpracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy zorganizowało XXXIV Dni Drwęcy w 

Brodnicy nad Jeziorem Niskie Brodno. Łączny koszt imprezy wyniósł 22 195,93 zł, z czego 

kwota dofinasowania ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy wyniosła 2 199,94 zł. W ramach 

Dni Drwęcy zorganizowano występ drużyny Timbersports, konkursy z nagrodami oraz 

występ zespołu „Do dna”.  

 

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej wspierano kilka przedsięwzięć i konkursów 

ekologicznych 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska  w 2018 wydał : 

 decyzji administracyjnych    - 170 

 zaświadczeń   - 913 

 kart wędkarskich  -248 

 zarejestrowanych łodzi -125 

 

7.Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

Realizacja zadania ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej 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 podtopienieniach terenów zalewowych położonych wzdłuż koryta rzek i cieków 
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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 j.s.t oraz stratach spowodowanych podtopieniami w 

rolnictwie. 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące to 

zadanie: 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy,  

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 

Brodnicy. 

 

Informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r. 

Na podstawie: 
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1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1166). 

2. 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 2018r. 

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; 

 

8.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.  

 

 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 
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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. 

 

5. Wytycznych Starosty Brodnickiego do działalności w zakresie szkolenia 

obronnego na terenie powiatu brodnickiego w 2018 roku.   

Wytyczne uwzględniają postanowienia wynikające z następujących dokumentów: 

a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie 

szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz.1829); 

b. Wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku 

do szkolenia obronnego w 2018 roku. 

c. Programu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2017– 2022. 

d. Planu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2018 

rok. 
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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 2018– 2020. 

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 2018.  

Jest to uszczegółowienie „Programu szkolenia..” na dany rok 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: 

 

1. 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 gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych 

poziomu zagrożenia terrorystycznego. 

 

2. System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (Zarządzenie nr 23/2018 Starosty 

Brodnickiego z dnia 26 lipca 2018 roku). Celem SWO jest: 

a. uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności 

oraz mieniu i środowisku, 

b. utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz 

mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, 

rządowych i samorządowych, 

c. szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także zapewnienie w 

razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania  

i Alarmowania. 
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3. 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. 

 

4. 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.  

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

 

 Wydziałem wiodącym w starostwie 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 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r. 

 Zadania obronne 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. 

 

9.Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 Od 1 stycznia 2016r. Powiat Brodnicki realizuje zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Jednostka organizacyjna Powiatu realizujące to zadanie: Wydział Organizacyjny 
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 W 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: poinformowanie osoby 

uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o 

spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o 

których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym.  

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw: podatkowych związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i 

handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

 

 Z pomocy prawnej mogły skorzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające 

ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w 

okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o 

zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, kombatanci, weterani, zagrożeni lub 

poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w 

ciąży.  

 

 Na terenie Powiatu Brodnickiego w 2018 r. działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Dwa zlokalizowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, a jeden w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim. Spośród trzech punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej: jeden punkt prowadzony był przez adwokatów, jeden przez radców 

prawnych oraz jeden punkt przez organizację pozarządową.  

 

 Z porad prawnych skorzystało łącznie 572 osób uprawnionych, z tego w dwóch 

punktach zlokalizowanych w Brodnicy - 390 osób, a w punkcie zlokalizowanym w 

Jabłonowie Pomorskim - 182 osoby.  

  

 Z osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej największą 

grupę stanowili seniorzy po ukończeniu 65 lat – 217 osób oraz młodzież do 26. roku życia – 

156 osób. 

 

 

 

 


