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Wstęp 

 

Raport o stanie Gminy Świedziebnia opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), który nakłada na Wójta 

Gminy obowiązek przygotowania raportu za rok poprzedni i przedstawienia go Radzie 

Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy 

wg stanu na koniec roku oraz sytuację finansową gminy, a także realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał rady gminy. 

Raport o stanie Gminy Świedziebnia sporządzono na podstawie danych Urzędu 

Gminy Świedziebnia oraz jednostek organizacyjnych, a także danych statystycznych 

udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. 

 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 

Świedziebnia do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu. 
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1. Charakterystyka Gminy Świedziebnia 

 Gmina Świedziebnia położona jest w północno – wschodniej części województwa 

kujawsko – pomorskiego, w granicach historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. Gminy sąsiadujące 

to: Górzno, Bartniczka, Brodnica, Osiek, Rypin, Skrwilno i Gmina Lubowidz, położona 

w województwie mazowieckim.  

 

Gmina Świedziebnia na mapie powiatu 

 
Gmina Świedziebnia jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko – pomorskiego, 

wraz z 9 gminami tworzy powiat brodnicki.  

Gmina zajmuje powierzchnię 104 km2. Ponad 17% powierzchni gminy zajmują lasy, 

a północno-wschodnia część gminy obejmująca kompleks leśny i Jezioro Księte leży 

w granicach Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

 Gminę charakteryzuje względnie niewielkie zróżnicowanie krajobrazu i warunków 

naturalnych. 

 Gmina położona jest z dala od ośrodków przemysłowych, przez jej obszar nie 

przebiegają linie kolejowe i ważne ciągi komunikacyjne. Jest to teren wybitnie rolniczy 

z dużym kompleksem sadowniczym i szkółkarskim. Na terenie gminy znajduje się 

19 miejscowości, z czego 16 to wsie sołeckie: Chlebowo, Dzierzno, Granaty, Grzęby, Janowo, 

Kłuśno, Księte, Mełno, Michałki, Okalewko, Rokitnica Nowa, Rokitnica-Wieś, Świedziebnia, 

Zasadki, Zasady, Zduny. 
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Gmina Świedziebnia 

 

 Współczesna sieć osadnicza w Gminie Świedziebnia została ukształtowana przez 

różnorodne czynniki społeczne, ekonomiczne, technologiczne, organizacyjne 

oraz fizjologiczne. Miejscowości są zróżnicowane wielkościowo, a także pod względem 

charakteru zabudowy. 

 

 2. Ludność 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku naszą gminę zamieszkiwało 

5 072 mieszkańców, w tym 2 509 kobiet i 2 563 mężczyzn.  

 Gmina Świedziebnia należy do gmin wiejskich, gdzie średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosi około 49 osób/km2. Analizując strukturę mieszkańców gminy pod względem 

płci obserwujemy niewielką przewagę liczebną mężczyzn, co przedstawia poniższa tabela. 

 Liczba mieszkańców gminy w latach 2012 – 2021 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kobiety  2 576 2 562 2 564 2 556 2 540 2 545 2 537 2 533 2516 2509 

Mężczyźni 2 684 2 647 2 670 2 648 2 631 2 654 2 668 2 628 2600 2563 

Ogółem 5 260 5 209 5 234 5 204 5 171 5 199 5 205 5 161 5 116 5 072 

 Źródło: Baza demografia GUS 
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Lokalną ludność w większości stanowią osoby w sile wieku. Według podziału 

procentowego  łączna  liczba  ludności w  wieku do 19  roku  życia  stanowi  ok.  23% 

mieszkańców.  Natomiast  osoby w  wieku  powyżej  60  lat stanowią ok. 21% mieszkańców.  

Strukturę wiekową mieszkańców gminy przedstawia poniższa tabela. 
 

Ludność w Gminie Świedziebnia w 2021 r. (stan na wg grup wieku i płci) 

          Grupa  
          wiekowa 
       

     Płeć 
0-9 lat 

10-19 
lat 

20-29 
lat 

30-39 
lat 

40-49 
lat 

50-59 
lat 

60-69 
lat 

 
70-79 

lat 

80 
i więcej 

lat 
Razem  

Kobieta 273 275 370 355 318 302 279 192 145 2509 

Mężczyzna 283 325 394 433 345 312 284 131 56 2563 

Razem 556 600 764 788 663 614 563 323 201 5072 

 Źródło: Baza demografia GUS 
 

Gmina Świedziebnia w 2021 roku miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,1792 na 1000 mieszkańców Gminy Świedziebnia. 

W 2021 roku w gminie wystąpiło 65 zgonów i  59 urodzeń. 

W 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 122 bezrobotnych 

mieszkańców gminy, w tym 81 kobiet. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stopa 

bezrobocia w powiecie wynosiła 6,2%, a w województwie 7,7%.  

 
3. Finanse gminy 

Budżet Gminy Świedziebnia na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy 

Świedziebnia dnia  29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok. 

Uchwalony budżet gminy zakładał: 

1. Dochody: 26.248.121,09 zł, w tym:  

  a) dochody bieżące: 23.600.765,00 zł, 

  b) dochody majątkowe: 2.647.356,09 zł, w tym: 

     - środki na inwestycje: 2.647.024,09 zł  

     - sprzedaż majątku: 332,00 zł. 

2. Wydatki: 31.302.535,35 zł, w tym: 

  a) wydatki bieżące: 23.422.009,20 zł,  

  b) wydatki majątkowe: 7.880.526,15 zł. 
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3. Deficyt: 5.054.414,26 zł, którego źródło pokrycia stanowią:  

     - kredyty i pożyczki w kwocie: 3.800.000,00 zł,    

     - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 10.000,00 zł,   

     - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.244.414,26 zł.             

4. Przychody: 5.704.414,26 zł. 
 

5. Rozchody: 650.000,00 zł.  

 W trakcie realizacji budżetu w roku 2021 wprowadzono zmiany budżetu zgodnie z: 

- Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 05 marca 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XIX/105/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 4 maja 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XX/121/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, 

- Uchwałą Nr XXI/126/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XXII/131/2021 z dnia 20 września 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 36/2021 z dnia 24 września 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 37/2021 z dnia 30 września 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 18 października 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XXIII/135/2021 z dnia 29 października 2021 roku,  

- Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku,  
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- Zarządzeniem Nr 52/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku,  

- Uchwałą Nr XXV/149/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. 

 Po wprowadzonych zmianach: 

- plan dochodów wynosi: 31.388.401,06 zł  

- plan wydatków wynosi: 32.786.287,55 zł.  

 Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi 1.397.886,49 zł, a źródło jego 

pokrycia stanowią:  

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 8.254,77 zł,   

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.389.631,72 zł 

 Po dokonanych zmianach: 

-  planowane przychody wynoszą 2.047.886,49  zł, a ich źródło stanowią: 

   *  przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 

8.254,77 zł,   

    *  wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.039.631,72 zł.             

- planowane rozchody wynoszą: 650.000,00 zł - przeznaczone na spłatę krajowych kredytów 

i pożyczek.                               

 Spłata rat kredytów i pożyczek  następuje zgodnie z terminami wynikającymi z umów. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4.510.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

 Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2021 roku 

na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

z późn. zm.). 
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Wykonanie budżetu w okresie do 31.12.2021 r.  przedstawiało się następująco: 

 
 
1. Dochody, w tym: 
a) bieżące: 
b) majątkowe, w tym: 
- środki na inwestycje: 
- sprzedaż majątku: 

Plan po 
zmianach: 

Wykonanie: 
% 

wykonania: 
31.388.401,06 31.637.914,03 100,79  
27.255.031,96 27.503.926,53 100,91  
4.133.369,10 4.133.987,50 100,01 
4.133.037,10 4.133.213,50 100,00  

332,00 774,00 233,13 
2. Wydatki, w tym: 
a) bieżące: 
b) majątkowe: 

32.786.287,55 28.801.118,56 87,85  
26.677.375,04 25.172.850,19 94,36 
6.108.912,51 3.628.268,37 59,39 

3. Nadwyżka / Deficyt - 1.397.886,49 2.836.795,47 --- 
4. Przychody, w tym: 
b) niewykorzystane środki pieniężne 
art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 
b) wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp 

2.047.886,49 5.943.058,37 290,20 
8.254,77 8.254,77 100,00 

2.039.631,72 5.934.803,60 290,97 
5. Rozchody, w tym: 
a) raty kredytów i pożyczek 

650.000,00 650.000,00 100,00 
650.000,00 650.000,00 100,00 

6. Kwota długu: 4.510.000,00 4.510.000,00 100,00 
 
Wykonanie dochodów w 2021 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 

100,79 %.  

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2021 roku zamieszczone są 

w tabelach umieszczonych poniżej. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz ich udział procentowy w dochodach 
ogółem: 
 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie 
% udział 

wykonania 
do planu 

% udział 
w 

dochodach 
ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 730 288,03 730480,17 100,03% 2,31% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 526 798,00 546333,65 103,71% 1,73% 

600 Transport i łączność 171 460,00 171460,00 100,00% 0,54% 
700 Gospodarka mieszkaniowa 38 552,00 47234,3 122,52% 0,15% 

750 Administracja publiczna 94 432,43 106442,1 112,72% 0,34% 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1 050,00 1049,99 100,00% 0,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa -  11488,56 - 0,04% 
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756 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 3 896 305,20 4276386,08 109,75% 13,52% 

758 Różne rozliczenia 12 887 232,90 12888892,21 100,01% 40,74% 

801 Oświata i wychowanie 392 355,02 405671,88 103,39% 1,28% 

851 Ochrona zdrowia 23 607,23 23607,23 100,00% 0,07% 

852 Pomoc społeczna  714 256,63 588462,09 82,39% 1,86% 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 203 000,00 203000,00 100,00% 0,64% 

855 Rodzina 8 852 292,95 8792251,95 99,32% 27,79% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 835 007,67 2823390,82 99,59% 8,92% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 21 763,00  21763,00 100,00% 0,07% 

Razem: 31 388 401,06 31 637 914,03 100,79% 100,00% 
 

Wykonanie wydatków za 2021 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 

87,84 %.  

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2021 roku zamieszczone są 

w tabelach i graficznie na wykresach oraz w analizie wykonanych wydatków 

w poszczególnych działach umieszczonych poniżej. 

 
Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup oraz ich udział procentowy 
w wydatkach ogółem: 
 

Grupa Plan Wykonanie 

% 
wykonania 
do planu 
rocznego 

% udział w 
wydatkach 

ogółem 

Wydatki inwestycyjne      6 108 912,51 zł       3 628 268,37 zł  59,39% 12,60% 

Wynagrodzenia i pochodne    10 250 777,78 zł       9 986 989,40 zł  97,43% 34,68% 

Dotacje na zadania bieżące          325 599,42 zł           302 106,57 zł  92,78% 1,05% 

Obsługa długu          100 000,00 zł             66 190,71 zł  66,19% 0,23% 

Świadczenia społeczne      8 876 179,74 zł       8 791 459,21 zł  99,05% 30,52% 

Pozostałe wydatki bieżące      7 124 818,10 zł       6 026 104,30 zł  84,58% 20,92% 

Wydatki ogółem:    32 786 287,55 zł     28 801 118,56 zł  87,85% 100,00% 
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Wykres nr 3. Struktura wydatków gminy ogółem wg poszczególnych grup:   
 

 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach 
ogółem: 
 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie 

% 
udział 

wykona
nia do 
planu 

% udział w 
wydatkach 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo        3 124 102,03              805 816,70    25,79% 2,80% 

400 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę           560 620,00              462 179,45    82,44% 1,60% 

600 Transport i łączność        2 126 009,00           1 904 531,07    89,58% 6,61% 

700 Gospodarka mieszkaniowa             97 640,00                71 036,30    72,75% 0,25% 

710 Działalność usługowa             59 600,00                21 904,24    36,75% 0,08% 

750 Administracja publiczna        2 590 352,93           2 378 009,82    91,80% 8,26% 

751 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa                1 050,00                   1 049,99    100,00% 0,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa           249 350,00              194 824,61    78,13% 0,68% 

Wydatki inwestycjne
3 628 268,37 zł 

13%

Wynagrodzenia i 
pochodne

9 986 989,40 zł 
35%

Dotacje na zadania 
bieżące

302 106,57 zł 
1%

Obsługa długu
66 190,71 zł 

0%

Świadczenia społeczne
8 791 459,21 zł 

30%

Pozostałe wydatki 
bieżące

6 026 104,30 zł 
21%
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757 Obsługa długu publicznego           100 000,00                66 190,71    66,19% 0,23% 

758 Różne rozliczenia           567 500,00              441 248,65    77,75% 1,53% 

801 Oświata i wychowanie        8 034 247,02           7 826 993,88    97,42% 27,18% 

851 Ochrona zdrowia           114 701,99              109 557,79    95,52% 0,38% 

852 Pomoc społeczna         1 299 560,63           1 087 087,01    83,65% 3,77% 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza           403 999,00              401 741,65    99,44% 1,39% 

855 Rodzina        9 028 092,95           8 930 287,40    98,92% 31,01% 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska        3 945 050,00           3 699 944,69    93,79% 12,85% 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego           394 162,00              331 607,08    84,13% 1,15% 

926 Kultura fizyczna i sport             90 250,00                67 107,52    74,36% 0,23% 

Razem:     32 786 287,55         28 801 118,56    87,85% 100,00% 
 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych: 

Dział Rozdz. Nazwa 

Wydatki 
inwestycyjne 
planowane na 

2021 r. po 
zmianach 

Wydatki  
inwestycyjne w 

okresie 
sprawozdaw-

czym do 
31.12.2021 r. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

010   Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 0,00   

  

01008 Podpiętrzenie jeziora 
Księte - dokumentacja, 
badania 

15 000,00 0,00 Na realizację tego zadania 
w budżecie gminy na 2021 
rok zaplanowano środki 
finansowe w kwocie 
15.000,00 zł. W 2021 roku 
otrzymano decyzję 
środowiskową i oczekuje 
się na pozwolenie wodno-
prawne. W 2021 roku nie 
zostały wydatkowane 
środki finansowe. 
Realizacja zadania 
przesunie się na kolejny 
rok. 

010   

Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitarna wsi 

2 333 963,00 54 307,40 

  

  

01010 Lampa UV do 
oczyszczania wody na 
Stacji Uzdatniania 
Wody w Rokitnicy - 
dostawa i montaż 

40 000,00 39 387,40 W lipcu 2021 roku 
zamontowano lampę UV na 
Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Rokitnica. 
Wartość nakładów 
przyjętych na środek trwały 
wynosi 39.387,40 zł. 
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01010 Zakup i montaż 
systemu monitorująco-
alarmowego w Stacji 
Uzdatniania Wody w 
Rokitnicy 

15 000,00 12 157,98 W listopadzie 2021 roku 
zamontowano system  
monitorująco-alarmowy 
w Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Rokitnica. 
Wartość nakładów 
przyjętych na środek trwały 
wynosi 12.157,98 zł. 

  01010 Vat do rozliczenia    2 762,02   

  

01010 Przyłącza 
wodociągowe na 
terenie Gminy 
Świedziebnia 

15 000,00 0,00 Na realizację zadania 
w budżecie gminy na 2021 
rok zabezpieczono środki 
w wysokości 15.000,00 zł. 
Przyłącza wodociągowe są 
wykonywane w miarę 
potrzeb na wniosek 
mieszkańców, w 2021 roku 
nie poniesiono nakładów na 
środki trwałe.  

  

01010 Przebudowa i 
rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
miejscowości 
Świedziebnia 

2 263 963,00 0,00 Na realizację zadania w 
budżecie gminy na 2021 
rok zabezpieczono środki w 
wysokości 2.263.963,00 zł. 
Inwestycja polegająca na 
przebudowie i rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Świedziebnia 
w planowanej kwocie 
2.263.963,00 zł została 
zaplanowana w związku z 
otrzymanym w grudniu 
2021 r. uzupełnieniem 
subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe 
inwestycji w zakresie 
kanalizacji i wodociągów w 
kwocie 2.263.963,00 zł, 
jako źródło finansowania 
planowanej inwestycji. Ze 
względu na konieczność 
przygotowania inwestycji 
jej realizacja nie była 
możliwa do końca 2021 r. i 
przesunie się na kolejne 
lata.     
 

600   Transport i łączność 1 671 559,00 1 538 615,91   
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60016 Rozbudowa drogi 
gminnej Zduny - 
Janowo wraz z 
przełożeniem sieci 
telekomunikacyjnej w 
związku z rozbudową - 
dokumentacja 

10 000,00 110,20 Na zadanie w budżecie 
gminy na 2021 rok 
zabezpieczono środki w 
wysokości 10.000,00 zł. W 
2021 roku trwały prace 
przygotowawcze do 
realizacji inwestycji w 
zakresie dokumentacji oraz 
złożone zostały wnioski o 
dofinansowanie planowanej 
inwestycji. Poniesiono 
nakłady w kwocie 110,20 
zł.  

  

60016 Wykup - 
odszkodowania za 
grunty pod drogę 
Zduny  Janowo 

100 000,00 0,00 W 2021 została złożona do 
Starostwa Powiatowego w 
Brodnicy odpowiednia 
dokumentacja – uzyskano 
decyzję z wydziału 
budownictwa o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej, oczekuje się na 
decyzje z wydziału geodezji 
o ustaleniu wysokości 
odszkodowań za przejęte 
grunty pod rozbudowę 
drogi (wg uzyskanych 
informacji przewiduje się, 
że postępowanie zostanie 
zakończone na początku 
2022 roku). W 2021 roku 
na powyższy cel środki 
finansowe nie zostały 
wydatkowane.  

  

60016 Przebudowa drogi 
gminnej Grzęby - 
Tereszewko  

360 000,00 353 517,25 Wykonano przebudowę 
drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o długości 
0,990 km o nawierzchni 
tłuczniowej z 
powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją i 
grysami. Odbiór drogi 
nastąpił w październiku 
2021 roku. Wartość 
nakładów przyjętych na 
środek trwały wyniosła 
359.052,25 zł. Uzyskane 
dofinansowanie z 
Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego (z FOGR) 
wyniosło 93.060,00 zł. 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 

16 
 

  

60016 Przebudowa drogi 
gminnej Świedziebnia - 
Granaty o długości 
0,560km  

298 800,00 293 881,46 Wykonano przebudowę 
drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o długości 
0,560 km o nawierzchni 
stabilizowanej środkiem 
chemicznym z dodatkiem 
cementu z bitumem. Odbiór 
drogi nastąpił w lipcu 2021 
roku. Wartość nakładów 
przyjętych na środek trwały 
wyniosła 295.467,22 zł. 
Uzyskane dofinansowanie z 
Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego (z FOGR) 
wyniosło 78.400,00 zł. 

  

60016 Wykup gruntów z celu 
poszerzenia pasa drogi 
gminnej w 
miejscowości Rokitnica 
- Świedziebnia 

35 000,00 32 939,00 Na zadanie w budżecie 
gminy na 2021 rok 
zabezpieczono środki 
finansowe w wysokości 
35.000,00 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane w 
2021 roku. Wartość 
nakładów przyjętych na 
środek trwały wynosi 
32.939,00 zł. 

  

60016 Przebudowa drogi 
gminnej Ostrów - 
Rokitnica Nowa - 
Świedziebnia - 
dokumentacja 

10 000,00 7 134,00 W roku 2021 wykonano 
dokumentację projektową 
dot. Przebudowy drogi 
gminnej nr 080951C 
Ostrów - Rokitnica Nowa - 
Świedziebnia na odcinku o 
długości 833 m. Wartość 
poniesionych nakładów 
wynosi 7.134,00 zł. 

  

60014 Dotacja dla Starostwa 
Powiatowego w 
Brodnicy na 
dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.: 
"Przebudowy drogi 
powiatowej na odcinku 
Świedziebnia - Zasady 
- Etap II"  

827 759,00 821 034,00 Przekazana kwota dotacji 
zgodnie z zawartą umową 
wynosi 827.759,00 zł. 
Zadanie zrealizowane w 
2021 roku. Rozliczona 
kwota dotacji wyniosła 
821.034,00 zł (zwrócono 
dotację w kwocie 
6.725,00 zł).  
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60014 Dotacja dla Starostwa 
Powiatowego w 
Brodnicy na 
dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.: 
"Budowy chodnika w 
ciągu drogi powiatowej 
w miejscowości 
Świedziebnia waz z 
rozwiązaniem 
odwodnienia drogi" 

30 000,00 30 000,00 Przekazana kwota dotacji 
zgodnie z zawartą umową 
wynosi 30.000,00 zł. 
Zadanie zrealizowane w 
2021 roku. Rozliczona 
kwota dotacji wyniosła 
30.000,00 zł.  

750 
  Administracja 

publiczna  
8 140,51 8 140,51   

  

75023 Zadanie pn. "Infostrada 
Kujaw i Pomorza 2.0" 

8 140,51 8 140,51 Zadanie pn. "Infostrada 
Kujaw i Pomorza 2.0" – jest 
to zadanie wieloletnie 
(przedsięwzięcie). Zadanie 
dotyczy zakupu Systemu 
Informacji Przestrzennej, 
Infrastruktury 
informatycznej, systemów 
informatycznych 
poprawiających 
komunikację z 
mieszkańcami. 
W 2021 roku dokonano 
zakupu: modernizacji i 
rozbudowy Systemu 
Informacji Przestrzennej 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego - Etap 3. 
Wydatkowano środki w 
kwocie 8.140,51 zł, w tym 
ze środków europejskich 
6.919,43 zł. 

754 

  Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

31 250,00 31 177,63   

  

75405 Wpłata na Fundusz 
Wsparcia Policji na 
dofinansowanie zakupu 
nowego radiowozu 
oznakowanego wersji 
SUV dla Komendy 
Powiatowej Policji w 
Brodnicy 

10 000,00 10 000,00 Przekazana kwota zgodnie 
z zawartym porozumieniem 
wynosi 10.000,00 zł. 
Zadanie zrealizowane w 
2021 roku. Rozliczona 
kwota dotacji wyniosła 
10.000,00 zł.  
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75411 Wpłata na Fundusz 
Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej na 
dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo 
- gaśniczego dla 
Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w 
Brodnicy 

10 000,00 10 000,00 Przekazana kwota zgodnie 
z zawartym porozumieniem 
wynosi 10.000,00 zł. 
Zadanie zrealizowane w 
2021 roku. Rozliczona 
kwota dotacji wyniosła 
10.000,00 zł.  

  

75412 Dotacja dla OSP Księte 
na dofinansowanie 
realizacji Projektu 
obejmującego zakup 
motopompy 
pożarniczej 

11 250,00 11 177,63 Przekazana kwota dotacji 
zgodnie z zawartą umową 
wynosi 11.250,00 zł. 
Zadanie zrealizowane 
w 2021 roku. Rozliczona 
kwota dotacji wyniosła 
11.177,63 zł (zwrócono 
dotację w kwocie 72,37 zł).  

900 

  Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska  

2 010 000,00 1 976 516,65   

  

90002 Garaż ciągnikowy w 
PSZOK w Świedziebni 

45 000,00 25 401,80 Zadanie zrealizowane 
w 2021 roku - garaż 
o konstrukcji stalowej 
pokryty blachą trapezową 
na ciągnik w PSZOK 
w Świedziebni. Wartość 
nakładów przyjętych na 
środek trwały wynosi 
25.401,80 zł. 

  

90002 Budowa punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
w Świedziebni 

1 965 000,00 1 951 114,85 Zadanie zostało 
zrealizowane w 2021 roku. 
Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie poszczególnych 
elementów przedsięwzięcia 
budowlanego zgodnie z 
dokumentacją projektową 
i przedmiotem robót oraz 
wyposażenie w urządzenia 
i maszyny o parametrach 
zgodnych ze wskazanymi 
przez inwestora, w tym 
ciągnik rolniczy New 
Holland wraz z 
ładowaczem czołowym, 
przyczepa hakowa Pronar 
i zamiatarka Metal Technik. 
Wartość nakładów 
przyjętych na środek trwały 
wynosi 1.982.865,93 zł. 
Dofinansowanie ze 
środków europejskich 
wyniosło 1.658.081,27 zł. 
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  Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska  

  

92109 Chłodnia w świetlicy 
wiejskiej w Janowie 
dostawa i montaż

  

92109 Modernizacja budynku 
społeczno-kulturalnego 
w miejscowości 
Świedziebnia - 
dokumentacja 

  

92109 Modernizacja świetlicy 
w Okalewku - 
dokumentacja 

    R a z e m 
 

 Dofinansowanie ze środków 
 

W Gminie Świedziebnia 
zewnętrznych: 
 

Lokalny Animator Sportu

Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu

pośrednictwem operatora wyłonionego w drodze 

projektu Lokalny Animator Sportu na pokrycie jednej drugiej wynagrodzenia 

pracujących na obiekcie sportowym ORLIK w okresie od marca do listopada 2021r. Pozostała 

część wynagrodzenia została wypłacona ze środków
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komunalna i ochrona 
39 000,00 19 510,27   

Chłodnia w świetlicy 
wiejskiej w Janowie - 
dostawa i montaż 

19 000,00 17 357,27 Zadanie 
zrealizowane we wrześniu 
2021 roku. Wartość 
nakładów przyjętych na 
środek trwały wynosi 
17.357,27 zł. 
Dofinansowanie ze 
środków europejskich 
wynosi 6.731,00 zł.

Modernizacja budynku 
kulturalnego 

10 000,00 984,00 W 2021 roku trwały 
przygotowania do 
inwestycji, pobrano mapy 
do celów projektowych, 
złożono wniosek o 
dofinansowanie realizacji 
tego zadania. Pon
nakłady w kwocie 
984,00 

Modernizacja świetlicy 10 000,00 1 169,00 W 2021 roku wykonywane 
były prace przygotowawcze 
do inwestycji m.in. 
pobierane są
itp. Poniesiono nakłady 
w kwocie 1.169,00 zł.

6 108 912,51 3 628 268,37 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

minie Świedziebnia zrealizowano w 2021 roku następujące projekty ze środków 

Lokalny Animator Sportu 

Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu

a wyłonionego w drodze konkursu, dofinansowanie w ramach 

projektu Lokalny Animator Sportu na pokrycie jednej drugiej wynagrodzenia 

pracujących na obiekcie sportowym ORLIK w okresie od marca do listopada 2021r. Pozostała 

część wynagrodzenia została wypłacona ze środków jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zadanie zostało 
zrealizowane we wrześniu 
2021 roku. Wartość 
nakładów przyjętych na 
środek trwały wynosi 
17.357,27 zł. 
Dofinansowanie ze 
środków europejskich 
wynosi 6.731,00 zł. 
W 2021 roku trwały 
przygotowania do 
inwestycji, pobrano mapy 
do celów projektowych, 
złożono wniosek o 
dofinansowanie realizacji 
tego zadania. Poniesiono 
nakłady w kwocie 

 zł. 
W 2021 roku wykonywane 
były prace przygotowawcze 
do inwestycji m.in. 
pobierane są mapy, opinie 
itp. Poniesiono nakłady 

kwocie 1.169,00 zł. 
  

roku następujące projekty ze środków 

Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu, za 

dofinansowanie w ramach 

projektu Lokalny Animator Sportu na pokrycie jednej drugiej wynagrodzenia animatorów 

pracujących na obiekcie sportowym ORLIK w okresie od marca do listopada 2021r. Pozostała 

jednostki samorządu terytorialnego.  
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko

 Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny 

środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat:  Kompleksow

odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – 

pn. „Budowa punktu  zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni”. Inwestycja 

zrealizowana i rozliczona w 

1 981 133,73 zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1

prac inwestycji obejmował: roboty rozbiórkowe, wyposażenie (m.in. kontenery, wagi, 

pojemniki na odpady), budowę wiaty na odpady, budowę altany edukacyjnej, wykonanie sieci 

kanalizacyjnej oraz przyłącza wodoc

oraz utwardzenie terenu na placu.
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egionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny 

środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat:  Kompleksow

odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Pomorskiego na lata 2015 – 2020 na realizację projektu 

„Budowa punktu  zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni”. Inwestycja 

lizowana i rozliczona w 2021 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 

z czego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1 683

prac inwestycji obejmował: roboty rozbiórkowe, wyposażenie (m.in. kontenery, wagi, 

na odpady), budowę wiaty na odpady, budowę altany edukacyjnej, wykonanie sieci 

kanalizacyjnej oraz przyłącza wodociągowego, wykonanie zasilenia i oświetlenia PSZOK

oraz utwardzenie terenu na placu. 

 

Pomorskiego 

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny 

środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat:  Kompleksowa gospodarka 

odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

2020 na realizację projektu 

„Budowa punktu  zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni”. Inwestycja została 

tość inwestycji wyniosła: 

683 963,67 zł. Zakres 

prac inwestycji obejmował: roboty rozbiórkowe, wyposażenie (m.in. kontenery, wagi, 

na odpady), budowę wiaty na odpady, budowę altany edukacyjnej, wykonanie sieci 

oświetlenia PSZOK-u 
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 Program Rozwoju Obszarów 

 Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego rzez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

w lutym 2021 roku podpisano

świetlic wiejskich w miejscowościach Księte i Okalewko w klimatyzatory oraz świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Janowo w chłodnię”. 

Całkowita wartość wyniosła 57

w wysokości 21 763,00 zł. 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego rzez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wyniku cz

roku podpisano umowę o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Wyposażenie 

świetlic wiejskich w miejscowościach Księte i Okalewko w klimatyzatory oraz świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Janowo w chłodnię”. Realizacja zadania nastąpiła w

Całkowita wartość wyniosła 57 365,54 zł, z tego wartość dofinansowania w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego rzez społeczność” 

2020 w wyniku czego 

umowę o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Wyposażenie 

świetlic wiejskich w miejscowościach Księte i Okalewko w klimatyzatory oraz świetlicy 

Realizacja zadania nastąpiła w 2021 roku. 

dofinansowania w ramach PROW 
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 Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 

 W 2021 roku przy udziale środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wybudowano drogę 

w miejscowości Granaty o długości 0,560 km w technologii nawierzchni betonowej 

z pow. utrwaleniem emulsją i grysami, a także wybudowano drogę w miejscowości Grzęby 

o długości 0,990 km w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem 

emulsją i grysami. 

 

              Droga Granaty                                                        Droga Grzęby 
 

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

W roku 2021 z terenu Gminy Świedziebnia zutylizowano 102,38 Mg azbestu 

z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata             

2014 – 2020 

 Gmina Świedziebnia przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Infostrada Kujaw 

i Pomorza 2.0”. Projekt jest realizowany w latach 2018-2021, a jego liderem jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego 

w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi 

w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i realizowany jest na poziomie 

regionalnym. Celem projektu jest:  

-  stworzenie nowych usług i zapewnienie dostępu do nich mieszkańcom; 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 

23 
 

- udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, 

informacji publicznych gromadzonych i wytwarzanych przez organy administracji publicznej; 

- dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla mieszkańców (front office) 

oraz dla prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). 

W 2021 r. nastąpiła realizacja etapu 3b w zakresie zamówienia dot. modernizacji 

i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

obejmujących m.in. wdrożenie systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług, zasilenie 

rejestrów danymi w ramach SIP oraz przeprowadzenie szkoleń. 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata             

2014 – 2020  oraz Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 - 2025 

 Gmina Świedziebnia przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Utworzenie nowych 

oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, 

Zławieś Wielka i Górzno”. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych. Projekt jest realizowany w latach 2021 – 2023, a jego partnerem 

wiodącym jest Fundacja WERWA. Realizacja projektu polega na utworzeniu 

i funkcjonowaniu dziennych domów pobytu na rzecz osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkańców Gminy Świedziebnia. Ponadto Gmina 

Świedziebnia w 2021 roku otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” 

na realizację zadania zleconego polegającego na wyposażeniu Dziennego Domu Senior+. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 52 693,35 zł, w tym z dotacji 42 154,68 zł.  
 

W 2021 roku podejmowano również działania mające na celu pozyskanie 

dodatkowych środków z niżej wymienionych źródeł na realizację zadań w latach 

następnych.  
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 Gmina w grudniu 2021 złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi 

priorytetowej Nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia – REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 

2020 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest poprawa działania 

oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, zwiększenie bezpieczeństwa danych jednostki 
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samorządu terytorialnego, realizacja szkoleń, zabezpieczenie cyfrowej odporności sieci 

wewnętrznej na zagrożenia z zewnątrz.  

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 Gmina w 2021 złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej 

Nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-

EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 konkurs grantowy 

Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR. Projekt dotyczył zakupu 50 sztuk komputerów – laptopów dla dzieci byłych 

pracowników ppgr. 

 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: Program Inwestycji Strategicznych 

 Gmina w listopadzie 2021 roku w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych otrzymała promesę w wysokości 1 800 000 zł na 

realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno – kulturalnego 

w miejscowości Świedziebnia.   

  

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

 Gmina w sierpniu 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację 

zadania  w 2022 roku  pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, 

Janowo gm. Świedziebnia”.  Wartość wniosku o dofinansowanie wynosiła 4 000 631,01 zł, 

z czego wysokość dofinansowania dla gminy może wynieść maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji.  

 

 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 Gmina Świedziebnia otrzymała nagrodę w wysokości 500 000 zł w konkursie 

„Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem                        

COVID-19. 
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 4. Oświata 

 Stan organizacji  szkół w Gminie Świedziebnia w roku kalendarzowym 2021  

Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

od 01.01.2021 
do 31.08.2021 

od 01.09.2021 
do 31.12.2021 

od 01.01.2021 
do 31.08.2021 

od 01.09.2021 
do 31.12.2021 

1 Szkoła Podstawowa                    
im. ppor. Piotra  Wysockiego           
w Świedziebni 

16 17 304 309 

2 Szkoła Podstawowa                               
w Janowie 8 8         89         83 

3 Szkoła Filialna  w Michałkach 
2 2 16 13 

4 Szkoła Filialna w Zasadach           
3 3 19 18 

Razem 29 30 428 423 

 

Stan  organizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

od 01.01.2021 
do 31.08.2021 

od 01.09.2021 
do 31.12.2021 

od 01.01.2021 
do 31.08.2021 

od 01.09.2021 
do 31.12.2021 

Oddział przedszkolny w Szkole   
Podstawowej  im. ppor. Piotra                                                        
Wysockiego w Świedziebni 

4 4  95                                                 98 

Oddział przedszkolny w Szkole                            
Podstawowej  w Janowie 

1 1 15                                                    23 

Oddział przedszkolny w  Szkole                                
 Filialnej  w Michałkach                          

1 1 11                                                                    13 

Oddział przedszkolny w Szkole                                    
Filialnej  w Zasadach  

1 1 17                                                            14 

Razem 7 7 138 148 
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Zatrudnienie nauczycieli w 2021 roku w szkołach prowadzonych przez gminę 
wg poszczególnych grup awansu zawodowego  
 

Szkoła 
Ogółem 

nauczycieli  
w szkołach 

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa  
im. ppor. 
Piotra Wysockiego                  
w Świedziebni 

36 1 11 11 13 

Szkoła Podstawowa                
w Janowie 

19 1 0 5 13 

Szkoła Filialna 
w Michałkach 
im. Komisji Edukacji  
Narodowej                    
w Michałkach 

4 0 0 3 1 

Szkoła Filialna  
w Zasadach 

4 0 2 2 0 

Ogółem 63 2 13 21 27 
 

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. 

 W terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza 

analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury 

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnia płaca 

nauczyciela jest gwarantowana ustawą Karta Nauczyciela.  Jeżeli płaca nauczyciela nie 

osiągnęła średniej wysokości określonej w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, wypłacany jest 

dodatek uzupełniający (art. 30a).  

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie 

w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy. Jest wypłacana do 31 stycznia roku następnego 

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dodatek uzupełniający za rok 2021 nie był 

wypłacony, ponieważ płaca nauczycieli osiągnęła średnią wysokość. 

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

w roku 2021 

Ilość pracodawców 
Kwota wypłacona 

pracodawcom 
Ilość uczniów 

5 102 164,79 zł 13 

Wsparcie  pracodawców  w szkoleniu  młodocianych  pracowników  zamieszkałych  na terenie Gminy 
Świedziebnia rozpatrywano  zgodnie  z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 
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Finanse oświaty 
 

W roku 2021 zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

szkołom prowadzonym przez Gminę Świedziebnia środków finansowych na prowadzenie 

działalności, w tym na wynagrodzenie pracowników i eksploatację budynków szkolnych. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, iż liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy to 

korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych, szkoły o małej liczbie uczniów 

generują wyższe koszty ich utrzymania, stąd też uwzględniając nasze uwarunkowania i chcąc 

jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia ponoszone są wyższe nakłady. 

Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, to awans 

zawodowy nauczycieli, urlopy zdrowotne, koszty nauczania indywidualnego, wskazania 

poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz inne formy zajęć dodatkowych powodujące 

konieczność angażowania dodatkowych środków finansowych. Istotne znaczenie ma też 

utrzymanie stanu technicznego budynków oświatowych oraz wyposażenie szkół w pomoce 

dydaktyczne. Czynione są stałe działania, aby utrzymać bazę lokalową na wysokim 

i nowoczesnym poziomie.  

Zrealizowane wydatki za rok 2021  
 

Rodzaj wydatków Oddziały 
Przedszkolne 

Szkoły 
podstawowe 

Suma 
wydatków 

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 528.492,70 5.750.694,66 6.279.187,36 

Wydatki rzeczowe - 52.187,42 52.187,42 

Remonty - - - 

Koszty eksploatacyjne - 243.529,91 243.529,91 

Pozostałe wydatki na zadania oświatowe   190,00 327.259,66 327.449,66 

Odpisy na ZFŚS 24.225,68 268.214,96 292.440,64 

Inwestycje - - - 

Doskonalenie nauczycieli i kadry - 4.906,87 4.906,87 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30.803,60 226.868,54 257.672,14 

Razem: 583.711,98 6.873.662,02 7.457.374,00 
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Statystyka finansowa  
 

Dane statystyki finansowej 
Wydatki  za 

rok 2021 
1. Budżet Gminy 28.801.118,56 
2. Budżet Oświaty 8.228.735,53 
3. Udział wydatków oświaty w finansowaniu wydatków gminy (w %) 28,57% 
4. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej  4.652.098,00 
5. Dotacje celowe 380.538,20 
6. Środki  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości 182.400,00 
7. Środki własne JST  3.013.699,33 
 
8. 

Udział subwencji ogólnej i dotacji celowej w finansowaniu wydatków 
oświaty (w %) 

61,16% 

9. Wydatki inwestycyjne - 
10. Wydatki na oświatę (bez wydatków inwestycyjnych) - szkoły 6.873.662,02 

11. Wydatki na oświatę (bez wydatków inwestycyjnych ) - oddział 
przedszkolne 

583.711,98 

12. Wydatki z tytułu dowozu dzieci do szkoły 438.806,75 

 
13. 

Kwoty dotacji udzielonej  przedszkolu niepublicznemu w JST, łącznie                     
z kwotą refundacji udzielonej innym gminom 32.654,16 + 74.343,62 

106.997,78 

14. Wpływy z opłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach położonych na terenie naszej gminy 

43.167,52 

15. Stypendia szkolne 225.557,00 

16. GZEAS 386.834,91 
17. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły 1.210,16 

 

Pomoce dydaktyczne w szkołach w roku 2021: 

Lp. Zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w 2021 roku Kwota w zł 

I.  Szkoła Podstawowa w Świedziebni i szkoły filialne: 

1. Pomoce dydaktyczne – program „ Laboratorium Przyszłości”   154.400,00  

3. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe    45.559,42 

RAZEM 197.959,42zł 

II. Szkoła Podstawowa w Janowie: 

2. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe 12.237,66 

3. Pomoce dydaktyczne – program „ Laboratorium Przyszłości” 30.000,00 

4. Zakupiono sprzęt sportowy   4.250,00  

RAZEM 42.237,66zł 
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Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 

Wyszczególnienie 
2021 rok 

Liczba nauczycieli Kwota 

1. I semestr  (dopłata do czesnego) 1 300,00 zł 

Razem 1   300,00 zł 

3. Inne szkolenia nauczycieli  Razem: 4.606,87 zł 
 

 

Realizacja  zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: 

Stypendia szkolne  w roku 2021  

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku 

szkolnego (sytuacja losowa). 90% środków finansowych na ten cel gmina otrzymuje w formie 

dotacji celowej, pozostałe 10% dotuje gmina. Z tej formy wsparcia w 2021 roku korzystali  

uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie 

gminy. Kryterium  dochodowe: dla osoby w rodzinie  wynosiło 528 zł, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2018 r. poz.1358). 

Okresy wypłat Kwota Ilość uczniów 

styczeń - czerwiec 2021 rok 133 150,00 zł 129 
wrzesień – grudzień 2021 rok   92.407,00 zł 97 
Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 203 000,00zł,                                   
Gmina Świedziebnia przydzieliła z własnych środków kwotę 22 557,00 zł ( 10%)  razem przeznaczono                        
na wypłatę  kwotę 225 557,00 zł.                                                                                                                          

 Dożywianie uczniów 

Szkoła 
styczeń-czerwiec 2021               
I półrocze – ilość osób 

wrzesień-grudzień  2021                
II  półrocze – ilość osób 

Szkoła Podstawowa  w Świedziebni    24 34 

Szkoła Podstawowa  w Janowie          20 21 

Szkoła Filialna w Michałkach              6 5 

Szkoła Filialna w Zasadach                 11 9 

Razem: 61 69 

 

Dowóz dzieci w 2021 roku  

Realizując obowiązki określone w art. 32 ust.5 ustawy Prawo oświatowe gmina 

zapewnia uczniom dowóz do szkół. Uczniowie byli dowożeni autobusem gminy oraz 
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regularnymi liniami komunikacji publicznej. Gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół 

poprzez zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci odbywał się od poniedziałku do piątku we 

wszystkie dni nauki szkolnej. Dowożenie jest tak zorganizowane, aby umożliwić udział 

uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Dowozy 

starają się funkcjonować sprawnie, zapewniając bezpieczeństwo i terminowy przewóz dzieci 

zarówno na terenie gminy jak i poza nią realizując jednocześnie zadania statutowe gminy. 

Do szkół na terenie Gminy Świedziebnia zorganizowano dowóz dla ok. 310 uczniów. 

Koszt za dowóz uczniów do szkół w roku 2021 wyniósł  227 360,79 zł i obejmuje: 

-  usługę przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym – 109 650,00 zł 

- autobus własny gminy – 56 665,50 zł  

Gmina zapewnia również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych w 2 formach: 

 Dowóz zorganizowany (zbiorowy) – 6 osób – 44.565,28 zł 

Jest to dowóz do szkoły specjalnej w Brodnicy umożliwiających realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki znajdującej się poza obwodem gminy. Usługa dowozu 

dziecka jest wykonywana przez Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy, 

specjalistycznym pojazdem wybranym w drodze zapytania ofertowego. Dowóz dzieci 

organizowany jest na trasie dom - placówka  oświatowa oraz placówka oświatowa - dom.  

 Dowóz własnym środkiem transportu rodziców/opiekunów prawnych 

 (indywidualny) – 6 osób – 16 480,01 zł                                                                                                                      

Jest to zwrot kosztów dowozu i przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców 

lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół specjalnych, 

znajdujących się poza obwodem gminy. Zostały zawarte umowy z rodzicami dzieci na 

podstawie, których gmina zwraca rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do 

szkół prywatnym samochodem. 

Ze względu na stan epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 wprowadzone 

zostały czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, w związku 

z powyższym, świadczenia usługi dowozu dzieci do szkół przez wynajętych przewoźników 

było dostosowywane do komunikatów MEiN. 
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Informacja o działalności  Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego 

w Świedziebni w roku 2021: 

Realizacja zadań z zakresu kształcenia i opieki: 

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 nie odbyły się 

imprezy szkolne zaplanowane na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

Wszystkie zaplanowane uroczystości nauczyciele przygotowali w formie prezentacji 

multimedialnych lub nagranych filmów z występami dzieci/uczniów zamieszczonych na 

stronie internetowej szkoły i na facebooku.  

 Odbyła się większość konkursów zaplanowanych w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III 

oraz klasach IV-VIII stacjonarnie lub online. Efekty konkursów przeprowadzonych online 

prezentowano na facebooku i stronie internetowej szkoły.  

 Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Zasadach wzięli udział w XI Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy”. 

  Uczniowie klas drugich wzięli udział w V Gminnym Konkursie Ortograficznym: „Zapamięta 

mądra główka, jak się pisze trudne słówka”. 

 Uczniowie wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Historycznym pod patronatem Starosty 

Brodnickiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu brodnickiego. 

 Dwie uczennice klasy ósmej wzięły udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

w siatkówce plażowej. Po zdobyciu w ww. zawodach sportowych I miejsca, reprezentowały 

powiat w Kujawsko – Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Toruniu, zdobywając 

II miejsce. 

 Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 nie realizowano zajęć na basenie w ramach 

programu „Umiem pływać”. Jeżeli było to możliwe  w szkole odbywały się zajęcia w ramach 

Programu „Szkolny Klub Sportowy”. 

 Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, pod patronatem MEN oraz Rzecznika Praw Dziecka „Mała książka – wielki 

człowiek”. 

 W szkole prowadzono zbiórkę makulatury oraz plastikowych nakrętek. Całkowity zysk ze 

zbiórki makulatury przeznaczono na zakup nagród na konkursy oraz środków dydaktycznych. 

 W szkole realizowano programy profilaktyczne, ekologiczne  i prozdrowotne we współpracy z 

różnymi instytucjami wspierającymi szkołę. 

 Szkoła wzięła udział w akcjach MEN: „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu” i „Razem na 

Święta”. 
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 Szkoła uczestniczyła w wyzwaniu zainicjowanym przez SOSW im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu. Jego celem było poszerzenie świadomości na temat autyzmu 

(#challengeniebieskiemotyle2021). 

 Odbyły się konkursy przedmiotowe kuratora oświaty z biologii,   geografii, historii, języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego. W etapie szkolnym wzięło w nich udział 

17 uczniów klas ósmych, co stanowi  ok. 27,9 % uczniów tych klas oraz 7 uczniów klas 

siódmych, co stanowi ok. 12,5% uczniów tych klas. Do etapu rejonowego  zakwalifikowało 

się dwóch uczniów: jeden uczeń z języka angielskiego i drugi uczeń z historii i matematyki. 

W etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego  z historii weźmie udział jeden uczeń klasy 

VIII. 

 Oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej w Świedziebni wzięły udział 

w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Podróże z moim pluszowym misiem" 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 60 w Katowicach. 

 Uczniowie (chłopcy) z rocznika 2009/2010 zajęli I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Brodnickiego: „Igrzyska Dzieci – Sztafeta Szwedzka”. 

 Uczennice z rocznika 2007/2008 zajęły II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Brodnickiego: 

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Sztafeta Olimpijska”. 

 Uczniowie z klas VII – VIII brali udział w zajęciach SKS z programu Unia Związków 

Sportowych. 

 Dla uczniów z klas trzecich odbywały się zajęcia z programu WF z AWF.  

 Klasy I-III przystąpiły do ekologicznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie 

jest ponury”.  

 Uczniowie klas II przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  – „Czytam z klasą 

lekturki spod chmurki”. 

 Klasy 0-III ze szkoły macierzystej przystąpiły do realizacji warsztatów metodą SENSOLYKE 

w formie online. 

 Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w XIII-tej edycji ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 

 Uczniowie klas IV – VIII przystąpili do programu Lepiej Przeżyj. 

 Szkoła wzięła udział w akcji edukacyjnej „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. 

 W ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” szkoła otrzymała od państwa wsparcie 

finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności 

praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 W szkole po raz siódmy odbył się Międzynarodowy Dzień Białej Laski, dzięki 

czemu  placówka otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym”. 

 Szkoła realizowała „Program dla szkół” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. 
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 Uczniowie brali udział w licznych akcjach charytatywnych zainicjowanych przez szkolny 

wolontariat i Radę Samorządu Uczniowskiego. 
 

Informacja o działalności Szkoły Podstawowej w Janowie w roku 2021 

Realizacja zadań z zakresu kształcenia i opieki: 

 Organizacja: 

1) uroczystości szkolnych:  

a) Narodowe Święto Trzeciego Maja 

b) Dzień Wiosny „Bezpieczeństwo”  

c) Narodowe Czytanie “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 

d) Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  

e) Dzień Edukacji Narodowej 

f) Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 

g) Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 

h) Międzynarodowy Dzień Kropki 

i) Międzynarodowy Dzień Zwierząt 

j) Dzień Papieski  

k) Bliskie spotkanie z Cyprianem Kamilem Norwidem 

l) Narodowe Święto Niepodległości   

m) Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka  

n) Światowy Dzień Życzliwości 

o) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

2) konkursów szkolnych: 

a) szkolny konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle 

b) Rodzinna Ozdoba Bożonarodzeniowa  

c) Rodzinny Konkurs na wykonanie różańca  

d) Mój wymarzony zawód 

e) Jestem bezpieczny. Stop przemocy i agresji. 

f) Dzień Bohatera Literackiego   

g) konkurs prozdrowotny na najbardziej oryginalną rzeźbę z owoców i warzyw  

h) konkurs prozdrowotny na najbardziej oryginalny wiersz na temat zdrowego odżywiania 

i) Nie daj się wciągnąć! Stop uzależnieniom! - konkursy profilaktyczne 
 

 Udział w konkursach pozaszkolnych: 

a) Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie dla ucznia klasy II 

b) Gminny Konkurs Ortograficzny – I, III  miejsce 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 

34 
 

c) ogólnopolski konkurs literacki „List do taty” – udział  

d) I Powiatowy Konkurs Historyczny – udział 

e) 25 Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych – „Malowanie ze św. Hubertem” – 

wyróżnienie  

f) Powiatowy Konkurs Recytatorski „Księga zdarzeń” – wyróżnienie 

g) Konkurs gminny „Samochwała” 

h) Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Jesienne inspiracje” – I miejsce 

i) Ogólnopolski Konkurs Retoryczny 

j) Ogólnopolski konkurs plastyczny „Św. Mikołaj w oczach dzieci” 

 Udział w akcjach i kampaniach społecznych: 

a) Sprzątanie Świata 

b) Góra Grosza 

c) Światowy Dzień Kropki 

d) Światowy Dzień Zwierząt 

e) Szkoła pamięta 

f) Szkoła do hymnu 

g) Dyktando na Święto Niepodległości 

h) Razem na święta 

i) Zbieram to w szkole 

j) Dzieci Uczą Rodziców 

k) Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci 

l) Cała Polska Czyta Dzieciom 

m) Europejski Tydzień Kodowania Code Week 

n) Światowe Dni Tabliczki Mnożenia 

o) Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie! – otrzymanie certyfikatu szkoły przyjaznej niewidomym 

p) Tydzień Praw Dziecka 

q) Tydzień Głośnego Czytania 

r) Śniadanie daje moc - Dzień Zdrowego Śniadania 

s) Maraton pisania listów Amnesty International 

t) Odkręcamy – Pomagamy! 
 

 Realizacja: 

1) programów edukacyjnych: 

a) Bieg po zdrowie 

b) Lepsza szkoła 
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c) Trzymaj formę 

d) Znajdź właściwe rozwiązanie 

e) Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 

f) Śniadanie daje moc 

g) Program dla szkół 

h) I Ty możesz zostać superbohaterem 

i) Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka 

2) innowacji pedagogicznych: 

 a) realizacja projektu „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?” 

3) projektów edukacyjnych: 

a) Poczuj chemię do Jezusa 

b) Katecheza 2.0 

c) Gramy zmysłami 

d) To(działa)My 

e) Czytam z klasa. Lekturki spod chmurki 

f) Szkolny Klub Sportowy 

g) Aktywny powrót do szkoły WF z AWF 

h) Mała książka- wielki człowiek 

 4) akcji charytatywnej  
 

a) Kredkobranie 

b) Pomóżmy zwierzętom 

c) Szlachetna paczka 

d) Kiermasz ciast i ciasteczek 

e) Razem dla Krystiana 

f) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 W szkole zorganizowano: 

a) próbną ewakuację we współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Brodnicy 

b) spotkanie uczniów z policjantem na temat: „Bezpieczeństwo, odpowiedzialność, 

cyberprzemoc”.  

c) próbny egzamin ósmoklasisty z wydawnictwem Operon 

d) warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

e) warsztaty w ramach realizacji projektu „Młodzi następcy Jacka Karpińskiego” 

zorganizowane przez Fundację Brama Epok Przyszłość i przeszłość  - ozboty i historia 
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Polski” „Percepton – warszaty budowy Camera obscura i filmowe”, K – 2O2 – budujemy 

Lego  roboty 

f) warsztaty tworzenia pierników historycznych 

g) warsztaty profilaktyczne na temat „Konflikt – umiem rozwiązywać spory”, „Agresja 

i przemoc rówieśnicza – jak nad nimi zapanować?, „ Alkohol, e – papierosy, dopalacze 

i narkotyki – warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych” 

h) widowisko historyczne „Ku niepodległej” 

i) wyjazd uczniów na Targi Pracy do CKZiU w Brodnicy 

j) wyjazd uczniów na warsztaty ekologiczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie  

k) przegląd stanu uzębienia u uczniów – Dentobus 

l) warsztatów ekologicznych w Czarnym Bryńsku dla klas I - VIII  

m) wyjazdu integracyjnego uczniów klas I – III, klasy VIII do Ośrodka Wypoczynkowego 

w Sitnicy 

n) wyjazdu integracyjnego uczniów klas IV – VII na warsztaty do Miejsca Inicjatyw 

Pozytywnych – Kacze Bagno 

o) Integracyjny Dzień Dziecka połączony z akcją charytatywną „Razem dla Krystiana” 

 Baza szkoły 

 a) Udział w programie „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych  

  

 W okresie od 26 października 2020 r. do 28 maja 2021 r. w związku z czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w szkole prowadzona była za pomocą 

technik kształcenia na odległość. 

 

 Podsumowanie 

Przedstawione powyżej informacje o zakresie realizowanych zadań oświatowych 

poświęcone są funkcjonowaniu szkół w Gminie Świedziebnia w roku 2021.  

Działania gminy dążą, aby nowoczesna baza szkoły stworzyła nastrój przyjaznego 

i miłego otoczenia oraz dalszego polepszania organizacji nauczania przystosowanej do 

możliwości uczniów.  Stąd wymóg stałego monitorowania i dostosowania oferty edukacyjnej 

szkół do warunków otoczenia i potrzeb mieszkańców oraz zapewnienia optymalnych 

warunków kształcenia  i wychowania dzieci i młodzieży. 
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5. Kultura i sport  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni i jej filie pełnią funkcję ośrodka kultury - 

zapewniają mieszkańcom gminy dostęp do źródeł wiedzy i do nowości wydawniczych, 

tworzą środowisko dla ciekawego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, łączą pokolenia 

adresując swoją ofertę do rożnych grup wiekowych, spełniając w ten sposób swoje zadania 

statutowe. W miarę możliwości i potrzeb Biblioteka organizuje przedsięwzięcia artystyczne, 

kursy i warsztaty, a także spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni funkcjonuje jako samorządowa 

instytucja kultury od 15.02.2000 r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były 

cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (1,875 etatu) oraz główna 

księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu).  

 Sieć biblioteczna w Gminie Świedziebnia składa się z biblioteki głównej 

w Świedziebni oraz  dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach 

Janowo i Zasady. 

GROMADZENIE ZBIORÓW 

KSIĄŻKI 

ZAKUP  
ze środków 

budżetowych 
Biblioteki 

 ZAKUP  
ze środków 

finansowych 
Biblioteki 

Narodowej 

DAR 
ZAKUP  

łączny w 2021r. 

ilość przybytków   585 egz. 500 egz. 3 egz. 1088 egz. 

wartość 11 599,80 zł 8 832,00 zł 150,00 zł 20 581,80 zł 

 
SELEKCJA ZBIORÓW 

  

UBYTKI 
Ilość Wartość 

300 egz. 1 884,27 zł 

  
W omawianym okresie GBP w Świedziebni prenumerowała 15 tytułów czasopism. 

Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak: „Gazeta Pomorska", piątkowe wydania „Gazety 

Wyborczej" i „Czas Brodnicy", „Zdrowie”,” Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka w Szkole", 

”Karta”," Poradnik Domowy", ”Życie na Gorąco", „Mój Piękny Ogród", „Murator", 

„Wysokie Obcasy Extra”, „Biblioteka Publiczna”, „Charaktery”. 
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CZYTELNICTWO 

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 499 użytkowników biblioteki, w tym 

466 czytelników (310 pań i 156 panów) w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Wg wieku Wg zajęcia GUS 

Do lat 
5 

6 - 12 
lat 

13 - 16 
lat 

16 - 19 
lat 

20 - 24 
lat 

25 - 44 
lat 

45 - 60 
lat 

pow.60 
lat 

Uczący 
się 

Pracujący Pozostali 

43 136 46 41 15 94 56 35 218 115 133 
 

 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW: 
 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu 

on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 21 988 książki 

i 20 audiobooków. 

 W okresie sprawozdawczym z powodu ograniczeń związanych z epidemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 znacznemu obniżeniu uległy wszystkie wskaźniki wykorzystania 

zbiorów i kształtowały się następująco: 

 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – 7 645 egz. 

 Wypożyczenia audiobooków z własnych zbiorów – 3 egz. 

 Wypożyczenia zdalne przez serwis LEGIMI  – 1 029 egz. 

 Wydane kody - 95 szt. 

 Liczba użytkowników serwisu Legimi - 34 

 Udostępnienia księgozbioru na miejscu -  55 egz. 

 Udzielone informacje – 43 

Do 31.12.2021r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło  4 761 osób. W tym: 

wypożyczalnia – 4 422 osób 

• czytelnia –  18 osób 

• czytelnia internetowa imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – 321 osób 
 

 UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM: 
 

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:  306 egz. 

Wypożyczenia czasopism na miejscu:  65 egz. 
 

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI: 
 

 Wprowadzone obostrzenia związane epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 

oraz konieczność zachowania dystansu społecznego w warunkach reżimu sanitarnego 

radykalnie zmieniły życie kulturalne oraz społeczne. Biblioteka dostosowując się do 

warunków prowadziła w okresie 01.01.2021r do 31.12.2021r. działalność polegającą na 
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udostępnianiu zbiorów i nie organizowała spotkań i imprez kulturalnych.   
 

 Projekty 
 

• GBP w Świedziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt Instytutu Książki  

„Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.  

• Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do 

Legimi, platformy oferującej dostęp do 60 000 e-booków i audiobooków na tabletach, 

smartfonach, komputerach i e-czytnikach.  Biblioteka w Świedziebni  po wykupieniu 

pakietu, co miesiąc dysponuje sześcioma unikalnymi kodami  dostępu do platformy, 

które wydaje zainteresowanym czytelnikom.  
 

 Działalnością sportową w Gminie Świedziebnia zajmują się szkoły oraz organizacje 

pozarządowe. Gmina użycza do prowadzenia zajęć obiektów sportowych. 

Mieszkańcy korzystają z kompleksu boisk sportowych wybudowanego w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jest to ogólnodostępny, bezpłatny kompleks boisk 

sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.  

W wyniku zrealizowanej w 2019 roku inwestycji na terenie gminy powstał kolejny 

obiekt służący do rekreacji – ogólnodostępne boisko wraz z bieżnią w miejscowości Janowo. 

W dalszym ciągu dużą rolę w rozwoju sportu pełni hala sportowa, która znajduje się 

przy budynku Szkoły Podstawowej w Świedziebni. W godzinach popołudniowych jest 

dostępna dla społeczeństwa gminy.  

Przy Szkole Podstawowej w Świedziebni oraz Szkole Filialnej w Michałkach znajdują 

się urządzenia siłowni zewnętrznych. Ponadto w parku w Świedziebni znajduje się Otwarta 

Strefa Aktywności. Siłownie plenerowe łączą aktywność fizyczną z możliwością przebywania 

na świeżym powietrzu, stanowią uzupełnienie placów zabaw dla dzieci, a także tworzą 

atrakcyjną przestrzeń do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W 2021 r. w/w 

obiekty były udostępniane w ograniczonym zakresie ze względu na wprowadzane obostrzenia 

związane z wystąpieniem stanu epidemii. 

 Gmina wspiera realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu 

ogłaszając corocznie otwarty konkursu ofert na zasadach i w trybie określonym w ustawie 

o sporcie. W 2021 r. do konkursu przystąpił jeden podmiot – Stowarzyszenie Ludowy Zespół 

Sportowy w Świedziebni, któremu powierzano realizację w/w zadania. 
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 6. Pomoc społeczna  

6.1. Świadczenia realizowane w ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy 
 społecznej  

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2268 ze. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni realizuje zadania 

zarówno z zakresu administracji rządowej czyli zadania zlecone jak i zadania własne gminy. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w analizowanych latach ma 

tendencję spadkową i wynosi od 150 w 2020 r. do 126 w 2021 r. Dominującą przyczyną 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest ubóstwo, wskazania w latach 

porównawczych ma tendencję spadkową od 81 w 2020 r. do 53 w 2021 r. Drugą w kolejności 

przyczyną jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W 2021 roku z tego 

tytułu przyznano 38 rodzinom tj. o 5 rodzin mniej niż w roku ubiegłym. 

Klientami Ośrodka są także osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, które występowały w 2021 roku w 32 rodzinach tj. o 5 mniej niż w 2020 

roku.  
 

Powody udzielenia pomocy rodzinom w 2021 roku 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking Liczba rodzin - ogółem 

Ubóstwo 53 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem 

38 

Bezrobocie 32 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem – w tym: rodziny 
wielodzietne 

23 

Niepełnosprawność 23 

Długotrwała lub ciężka choroba 4 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego-ogółem- w tym: rodziny niepełne 

15 

Zdarzenia losowe 4 
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Wartość wydatków na pomoc społeczną zmalała od 10 432 636 zł w 2020 r.  

do 10 179 223 zł w 2021 r. Z analizy wypłaconych zasiłków okresowych wynika, iż zmalała 

liczba wypłaconych świadczeń od 361 w 2020 r. do 291 w 2021 r. oraz wartość wypłaconych 

świadczeń wynosi od 139 183 zł w 2020 r. do 112 350 zł w 2021 r. Wartości dotyczące 

zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego na zakup posiłku 

w analizowanych latach maleją od 134 w 2020 r. do 84 w 2021 r. Koszty wypłaconych 

świadczeń wynoszą od 78 327 zł w 2020 r. do 53 213 zł w 2021 r. Analiza przyznanego 

świadczenia w formie posiłku wskazuje na tendencję spadkową od 79 dzieci w kwocie 

17 279 zł w 2020 r. do 10 dzieci w kwocie 10 888 zł w 2021 r. Analiza odpłatności gminy za 

pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej wskazuje na realizacje zadania na podobnym 

poziomie jak w 2020 r. Kwota odpłatności za pobyt wzrosła z kwoty 434 880 zł w 2020 roku 

do kwoty 429 340 zł w 2021 roku. 

Od 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni realizuje pomoc 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu zamieszkania. W roku 2021 z w/w świadczeń skorzystało 5 dzieci. W stosunku do 

roku ubiegłego nieznacznie wzrosła liczba świadczeń i wyniosła 1699 godzin, co stanowiło 

kwotę 138 038 zł. 
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Od 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni świadczy pomoc 

osobom starszym i niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych. W 2021 r. zmalała ilość 

osób korzystających z w/w formy pomocy i wyniosła 9 osób w ilości 2 279 godzin na kwotę 

16 769 zł. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w roku 

2021 roku z Gminy Świedziebnia skorzystało 161 rodzin.  

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Brodnicy Wydział III Rodzinny 

i Nieletnich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni wypłaca wynagrodzenie 

jednemu opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym. W roku 

2020 była to kwota 3 600,00 zł plus 1,5 % kosztów obsługi. W 2021 roku kwota ta nie uległa 

zmianie i wynosi 3 600,00 zł plus 1,5% kosztów obsługi. 
 

6.2. Pomoc rodzinie i dziecku 

W 2021 r. kierunki realizacji działań mających na celu pomoc rodzinie odbywały się 

poprzez: 

          1) diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych, w tym: 

a) wywiad środowiskowy w rodzinie, 

b) pracę socjalną polegającą  na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci, 

c) ocenę sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym 

oraz konsultacjach ze specjalistami, pedagogami, psychologiem w celu 

sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalne rodziny; 

           2)  zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka i rodziny, w  tym: 

a) objęcie uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych dożywianiem, 

pomocą materialną w formie stypendium (naukowe, sportowe, socjalne), 

wyprawką szkolną, 

b) monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnych dzieci poprzez kontakt 

z placówkami służby zdrowia, pielęgniarkami środowiskowymi, położną, 

c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy 

o pomocy społecznej. 
 

Świadczenia wychowawcze 

Liczba pobierających w roku 2021 r. świadczenie wychowawcze wyniosła 628 rodzin. 
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W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 18 rodzin. Całkowita kwota 

wypłaconego świadczenia wychowawczego wyniosła 6 016 349 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 60 524 zł. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie 

wychowawcze w roku 2021 wyniosła 1 088. Liczba ta wzrosła w stosunku do roku 2020  

o 1 osobę. 
 

Świadczenia rodzinne 
 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych  

Liczba rodzin którym przyznano decyzją świadczenie ma tendencję spadkową od 

279 w  2020 r. do 271 w 2021 r. 
 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Nastąpił wzrost  liczby świadczeń pielęgnacyjnych od 363 w 2020 r. do 436 w 2021 r. 
 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  

Liczba świadczeń – dodatek z tytułu urodzenia dziecka utrzymuje się na podobnym 

poziomie od 20 w 2020 r. do 19 w 2021 r. Liczba zapomóg z tytułu urodzenia dziecka zmalała 

od 43 w 2020 r. do 33 w 2021 r. 
 

Karta Dużej Rodziny 

W roku 2021 wydano 69 kart (36 kart dla rodziców, a 33 karty dla dzieci). Liczba 

rodzin wielodzietnych wyniosła 22. 
 

Zasiłek dla opiekuna 

Liczba rodzin pobierających zasiłek dla opiekuna w roku 2021 wyniosła 4, liczba 

świadczeń wyniosła 52. 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w roku 2021 wyniosła 5, 

liczba świadczeń wyniosła 59. 
 

Jednorazowe świadczenie  w kwocie 4.000 zł– ustawa „Za życiem” 

W roku 2021 wniosek o jednorazowe świadczenie w kwocie 4 000 zł - ,,Za życiem’’ 

złożyła 1 rodzina. 
 
 

Świadczenia alimentacyjne  

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego utrzymuje się 

na podobnym poziomie od 14 w 2020 r. do 13 w 2021 r. 
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Fundusz alimentacyjny – podejmowane czynności wobec dłużników 

Gmina Świedziebnia podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, 

w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w 2021 roku podjął następujące 

działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych 

w poszczególny sposób: 

 Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania 

oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników 

alimentacyjnych do gminy dłużników zgodnych z ich miejscem zamieszkania. Organ 

właściwy dłużnika poinformował  organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego 

o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Wysłano do 

komornika wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego dłużnika w związku ze 

złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na dzieci. Zgodnie z art. 209 KK zostało wysłane do KPP Brodnica zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa przez dłużników. Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni przekazuje 

co miesiąc do 5-ciu biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu 

lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Występowały przypadki, w których organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu 

alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie 

uległa zmianie, a poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nadal pozostaje w mocy, wówczas nie 

informowano właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego, ani nie wszczynano postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano dwie decyzj 

dla dłużników, którzy uchylali się od zobowiązań alimentacyjnych. 
 

Dodatki mieszkaniowe  

Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych 

w 2020 roku wynosiła 29, natomiast w roku 2021 były to 22 gospodarstwa domowe.  
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  7. Ochrona zdrowia  

  W Gminie Świedziebnia usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczy przede 

wszystkim Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMED w Świedziebni. W placówce 

przyjmuje dwóch lekarzy. Pomocy udzielają również pielęgniarki; poza standardowymi 

zabiegami ambulatoryjnymi realizowane są również wizyty środowiskowe. Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej WIMED organizuje i wspiera różnorodne działania profilaktyczne. 

  Na terenie gminy funkcjonują 2 apteki z siedzibą w Świedziebni. Rozszerzony 

asortyment usług medycznych oferowany jest w oddalonych o ok. 15 km Brodnicy i Rypinie.  

 W Gminie Świedziebnia przy współpracy z różnorodnymi instytucjami 

przeprowadzane są profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet z grupy wieku 50 – 69 

lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne badanie wykonały 

przynajmniej dwa lata wcześniej. Ponadto gmina przy współudziale organów samorządowych 

oraz rządowych wspiera działania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej dzieci i młodzieży. 

 W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz wieloma wytycznymi, które były 

wydawane w ciągu 2021 roku, Gmina Świedziebnia prowadziła działania mające na celu 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. W Urzędzie Gminy powołano koordynatora 

ds. szczepień oraz wyznaczono jednostki OSP odpowiedzialne za realizację transportu osób 

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Zorganizowany został 

telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. 

Informację o realizacji tego zadania przez gminę rozpowszechniono wśród mieszkańców 

gminy.  

 W ramach działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców 

poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, podczas Święta Plonów zorganizowano 

namiot profilaktyczny „Szczepimy się”. W tym dniu zorganizowano również punkt szczepień 

w ramach Programu #SZCZEPIMY SIĘ Z OSP, w którym zaszczepiono 92 osoby.  Ponadto 

zwrócono się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uruchomienie mobilnego punktu 

szczepień, który w dniu 14 października 2021 r. stacjonował przy Urzędzie Gminy 

Świedziebnia. 

 Realizacja w/w działań przyczyniła się do znacznego wzrostu poziomu zaszczepienia 

w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. i otrzymania przez Gminę Świedziebnia 

nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.  
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8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. 

Gmina wspiera także działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – 

Komenda Powiatowa Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicze Straże Pożarne 

i Powiatowa Straż Pożarna.  

Jest sprawą bezdyskusyjną, iż podstawowym celem działalności ochotniczych straży 

pożarnych jest zapobieganie pożarom lub innym zagrożeniom i prowadzenie akcji 

ratowniczych. Aby te podstawowe zadania były realizowane w sposób właściwy niezbędne 

jest stałe podnoszenie sprawności operacyjnej jednostek, odpowiednie wyszkolenie strażaków 

ratowników, baza techniczna oraz należyte wykorzystanie i obsługa posiadanego sprzętu.  

Na terenie gminy Świedziebnia działa siedem jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. W 2021 roku we wszystkich jednostkach OSP było zrzeszonych ogółem 

154 członków, w tym 20 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w Świedziebni 

i Kłusie, i 17 członkiń kobiecej drużyny pożarniczej w Kłuśnie.   

Strażacy ratownicy nie szczędzą wysiłku w różnych działaniach na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej. Na największe uznanie zasługują ci, którzy z poświęceniem, narażają 

własne życie, biorąc udział w akcjach ratowniczych. W okresie objętym raportem miało 

miejsce 129 wyjazdów do pożarów i 234 wyjazdów do wypadków czy zagrożeń 

miejscowych. We wszystkich przypadkach w akcjach ratowniczych uczestniczyły jednostki 

z naszej gminy, przy czym najczęściej OSP ze Świedziebni tj. jednostka włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (112 wyjazdów do pożarów i 190 wyjazdów do 

miejscowego zagrożenia). Strażacy ratownicy z naszej gminy wyjeżdżają gasić pożary nie 

tylko miejscowe: nie odmawiają pomocy wzywani do udziału w akcjach ratowniczych 

w gminach ościennych. 

Postęp techniczny powoduje zmiany technik działania oraz nowe technologie gaszenia 

pożarów. W ręce strażaków ratowników oddawany jest coraz to nowocześniejszy sprzęt, 

którym muszą się dobrze posługiwać. Dlatego strażacy ratownicy odbywają szereg szkoleń, 

które są podstawą do lepszego poznawania tajników szeroko pojętej ochrony 

przeciwpożarowej. Wyszkolony i dobrze wyposażony strażak ratownik to klucz do 

prawidłowego i poprawnego wykonywania nałożonych zadań i obowiązków.  
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Jednostki OSP są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-

gaśniczych, ponadto OSP Świedziebnia jest jednostką wyspecjalizowaną włączoną do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ratownictwa wodnego. Jednostką 

rezerwową włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest OSP Zasady. 

W celu wzmocnienia systemu ratownictwa, w ramach przygotowania i wdrożenia 

projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze”, Gmina udzieliła dotacji w wysokości 

11.177,63 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Księtem na zakup motopompy 

pożarniczej o wartości kosztorysowej 44.710,50 zł. Pozostała kwota została dofinansowana 

przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu ze środków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

W dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia na odcinku zabezpieczenia jednostek 

w nowoczesny sprzęt pożarniczy. Duży wpływ na doposażenie jednostek oprócz środków 

finansowych gminy mają dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także 

dotacje Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji. 

Poza działaniami ratowniczymi, udziałem w szkoleniach strażacy ratownicy  

współdziałają z różnymi instytucjami i organizacjami między innymi z Zarządem 

Wojewódzkim i Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.  

 

Wnioski: 

Działania mające na celu rozwijanie inicjatyw, konsekwentne umacnianie 

ochotniczych straży pożarnych, skuteczniejsze oddziaływanie na społeczeństwo 

i integrowanie go w działaniach na rzecz zapobiegania powstawaniu pożarów i ich 

zwalczania, jak również likwidowania ich szkodliwych skutków. 

 

9. Mienie gminne 
 

W 2021 roku: 

           1) kupiono: 

- nieruchomości niezabudowane, oznaczone działkami nr 271/1 o pow. 0,0561 ha, nr 272/2 

o pow. 0,0447 ha, nr 312/4 o pow. 0,0155 ha, nr 313/6 o pow. 0,0106 ha, nr 313/4 

o pow. 0,0044 ha przeznaczone na poszerzenie drogi, 
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           2) dokonano zamiany: 

- niezabudowanej nieruchomości ,oznaczonej działką nr 259/1 o pow. 0,0021 ha i działki 

nr 259/2 o pow. 0,0348 ha na niezabudowane nieruchomości oznaczone działkami nr 260/2 

o pow. 0,1210 ha i nr 146/1 o pow. 0,0063 ha. Dokonana zamiana nieruchomości przyczyniła 

się do poszerzenia drogi gminnej. 
 

Mieszkaniowy zasób Gminy Świedziebnia w 2021 roku obejmował łącznie 18 lokali 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność gminy 

lub użytkowanych na prawach współwłasności ze wspólnotami mieszkaniowymi, na który 

składa się: 
 

1) 16 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy, położonych we 

wsiach: 

a) Dzierzno 48 - 4 lokale, w tym 2 socjalne, 

b) Świedziebnia 99a - 2 lokale, 

c) Świedziebnia 99 - 8 lokali, 

d) Michałki 56/1 - 1 lokal, 

e) Zasadki 19B – 1 lokal; 
 

2) 2 lokale mieszkalne w budynkach pozostających we współwłasności: 

a) Świedziebnia 163 - 2 lokale. 

Strukturę zasobów  mieszkaniowych gminy, określoną na podstawie wyposażenia 

lokali w instalację centralnego ogrzewania, instalację wodociągową i instalację kanalizacyjną 

oraz stan techniczny budynków przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Miejscowość 
i nr budynku Rodzaj budynku Ilość lokali 

w budynku 
Wyposażenie budynku 

i stan techniczny Przeznaczenie 

1. Dzierzno 48 mieszkalno-użytkowy 2 
2 

Centralne ogrzewanie, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 

bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 

dobry 

2 Sprzedaż 
2 Najem 
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2 Zasadki 19B mieszkalny 1 Ogrzewanie piecowe, 
instalacja wodociągowa i 
kanalizacyjna (zbiornik 
bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 

dostateczny. 

Najem 

4. Świedziebnia 99 mieszkalny 8 Ogrzewanie piecowe, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 

bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku zły 

Najem 

5. Świedziebnia 163 mieszkalny 
(współwłasność ze 

wspólnotą 
mieszkaniową) 

2 Centralne ogrzewanie, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 

bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 

dobry 

Sprzedaż 

6. Michałki 56/1 mieszkalno-użytkowy 1 Centralne ogrzewanie, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 

bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 

dobry 

Najem 

 

             Podstawowym zadaniem gminy było utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy we 

właściwym stanie technicznym poprzez wykonywanie bieżących remontów. 

 Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej były środki uzyskane z wpłat 

czynszu i środki budżetu gminy, które przeznaczano na pokrycie kosztów bieżącej 

eksploatacji oraz remontów zachowawczych. 
 

10. Infrastruktura techniczna 
  

Infrastruktura drogowa 

 Gmina Świedziebnia administruje 102 km dróg gminnych, w tym 42 km 

o nawierzchni bitumicznej. 
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Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy 
 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

1. 080901C Świedziebnia – Ciszyn 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do drogi gminnej 

080922C 

1,250 
0+000-1+250 

 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

2. 080902C Ostrów – Rokitnica 

Od drogi 
powiatowej 1827C 

do drogi powiatowej 
Świedziebnia – 

Gołkowo 

1,705 0+000-1+705 L Żwir 

3. 080903C Chlebowo – Dzierzno   

Od drogi 
powiatowej 1838C 

do drogi powiatowej 
2202C 

3,940 

0+000-0+677 
0+677-1+430 
1+430-2+940 
2+940-3+940 

 

L 

Żużel 
Nawierzchnia 

tłuczniowa 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami  
Żużel 

 Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

4. 080904C Rokitnica – Piękny Las 

Od drogi 
powiatowej 1827C 
do drogi gminnej 

080905C 

4,800 

0+000-2+555 
 
 

2+255-3+555 
3+555-4+800 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
Asfalt 
Żwir 

5. 080905C Dzierzno – Grzęby 

Od drogi 
powiatowej 1838C 

do drogi powiatowej 
1837C 

3,735 

0+000-1+020 
 
 

1+020-1+500 
1+500-2+985 

 
 

2+985-3+735 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

grysami 
Żużel 

 
Żwir 

 
 Nawierzchnia 

tłuczniowa 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

6. 080906C Kłuśno – gr. gminy – 
Kretki Małe 

Od drogi 
powiatowej 1838C 
do drogi granicy 

gminy 

1,265 

0+000-0+415 
 
 

0+415-1+265 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsja 
i grysami 

Żużel 

7. 080907C Kłuśno – Grzęby – 
Zduny 

Od drogi 
powiatowej 1839C 

przez drogę 
powiatową 1837C 

do drogi powiatowej 
1840C 

4,750 

0+000-0+400 
0+400-1+050 
1+050-2+350 
2+350-4+750 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

Żużel 
Żwir 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

8. 080908C Michałki – Michałki 
wieś 

Od drogi 
powiatowej 1837C 

do drogi powiatowej 
1839C 

0,350 

0+000-0+150 
 
 

0+150-0+350 

L 

Powierzchniowe 
utrwalenie emulsją 

i grysami 
Żużel 

9. 080909C Zasadki – gr. pow. 
Sadłowo 

Od drogi gminnej 
080910C do granicy 

powiatu 
1,075 0+000-1+075 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

10. 080910C Zasadki - Zasady 
Od drogi gminnej 
080909C do drogi 
powiatowej 1840C 

2,05 

0+000-0+550 
 
 
 

0+550-2+050 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
 

Nawierzchnia 
betonowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

11. 080911C Zasady wieś do drogi 
1840C 

Od drogi gminnej 
080909C do drogi 
powiatowej 1840C 

0,500 0+000-0+500 L Asfalt 

12. 080912C Zasady gr. pow. - 
Zofijewo 

Od drogi gminnej 
080913C do granicy 

powiatu 
1,425 0+000-1+425 L Droga gruntowa 

13. 080913C Zasady – Kotownica – 
gr. pow. - Piaski 

Od drogi gminnej 
080911C do granicy 

powiatu 
2,705 

0+000-0+050 
 

0+050-2+705 
L 

Asfalt 
 

 Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

14. 080914C Zasady – Przybyszynek 
– gr. pow. 

Od drogi gminnej 
080915C do granicy 

powiatu 
1,800 0+000-1+800 L Droga gruntowa 

15. 080915C Zasady – Młyńska Do drogi gminnej 
080914C 1,995 

0+000-1+700 
 
 

1+700-1+995 

L 

 Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrw. emulsją 

i grysami 
 Żużel 

16. 080916C Zasady – Janowo 

Od drogi 
powiatowej 1840C 

do drogi powiatowej 
1827C 

3,942 

0+000-1+500 
1+500-2+942 
2+942-3+942 

 
 
 

L 

Droga gruntowa 
Żużel 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

17. 080917C 
Zduny – Budki 

Janowskie do drogi 
1842C 

Od drogi 
powiatowej 1840C 

do drogi powiatowej 
1842C 

3,422 0+000-3+422 L Żwir 

18. 080918C  Janowo kol.pod Zduny-
Janowo do drogi 1827C 

Od drogi gminnej 
080917C do drogi 
powiatowej 1827C 

1,45 
0+000-1+450 

 
 

L 

 
Nawierzchnia 

tłuczniowa 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

19. 080919C Granaty – Janowo 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do drogi gminnej 

080918C 

2,800 

0+000-0+650 
 
 

0+650-1+500 
 

1+500-2+800 

L 

Droga gruntowa 
Nawierzchnia tłuczn. 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
droga gruntowa 

20. 080920C Janowo – Kol. Janowo 
do drogi 080921C 

Od drogi 
powiatowej 1827C 
do drogi gminnej 

080921C 

0,970 0+000-0+970 L 
 Asfalt 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

21. 080921C Świedziebnia – 
Brodniczka 

Do drogi 
powiatowej 1827C 3,600 0+000-3+600 L 

 Nawierzchnia 
tłuczniowa z 

powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
 

22. 080922C Janowo – Księte – 
Ostrów 

Od drogi gminnej 
080921C przez 

drogę powiatową 
1837C do wsi 

Ostrów 

4,315 

0+000-0+750 
 

0+750-1+690 
 

1+690-4+315 
 

L 

Żwir 
 

 Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z pow.utrwaleniem 
emulsją 

Żwir 

23. 080923C Kol. Janowo – Bielki 

Od drogi 
powiatowej 1827C 
do drogi gminnej 

080921C 

1,518 1+000-1+518 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
 
 

24. 080924C Księte – gr. gminy – 
Gołkowo 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do granicy gminy 

2,250 0+000-0+650 
0+650-2+250 L 

 Żwir 
Nawierzchnia 

tłuczniowa 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 
 

25. 080925C 
Janowo od drogi 

080921C – Mełno – 
Księte 

Od drogi gminnej 
080921C do drogi 
gminnej 080926C 

1,595 0+000-1+595 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

 

26. 080926C Brodniczka – Mełno – 
Księte 

Do drogi 
powiatowej 1837C 3,295 0+000-3+295 L  Żwir 

27. 080927C Księte – Oborczyska – 
gr. gminy – Gołkowo 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do granicy gminy 

2,560 0+000-2+560 L Żwir 

28. 
 080928C Księte - aleja klonowa 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do drogi gminnej 

080924C 

0,8 0+000-0+803 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

29 080929C Księte-gr.lasu 
Od drogi gminnej 

080926C do granicy 
lasu 

1,26 0+000-1+257 L Żwir 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

30 080930C Zduny-Szarłaty 

Od drogi 
powiatowej 1840C 

do drogi powiatowej 
1842C 

2,71 0+000-2+708 L Żużel i Żwir 

31 080931C Świedziebnia-Parcele 
Od drogi 

powiatowej 1837C 
do gospodarza 

1,33 

0+000-0+900 
 
 
 

0+900-1+333 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

 
Żużel 

32. 080932C Bryńska-Zasadki 
Od zabudowań do 
drogi lokalnej w 

Zasadkach 
2,23 0+000-2+228 L Żwir 

33. 080933C Zasady Nowe-Zasadki 
Od drogi gminnej 

080910C do granicy 
gminy 

1,33 0+000-1+325 L Żwir 

34. 080934C Zasadki-Zasadki 
Od drogi gminnej 
080909C do drogi 

lokalnej 
0,6 0+000-0+596 L Żwir 

35. 080935C Michałki-Ozorkowo 

Od granicy wsi 
poprzez drogę 

powiatową 1841C 
do drogi gminnej 

080909C 

3,93 0+000-3+928 L Żużel i Żwir 

36. 080936C Grzęby-Tereszewko 
Od drogi gminnej 

080905C do 
Tereszewka 

1,31 0+000-1+310 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

 

37. 080937C Ozorkowo-Ozorkowo Od drogi lokalnej do 
gospodarza 0,88 0+000-0+882 L Żwir 

38. 080938C Grzęby-Zasadki 
Od drogi 

powiatowej 1837C 
do gospodarstwa 

0,88 0+000-0+880 L Żwir 

39. 080939C Zduny-Zasadki 
Od drogi 

powiatowej 1840C 
do wsi Zasadki 

2,3 0+000-2+304 L Żużel i Żwir 

40. 080940C Niemiecka Kolonia 
Od drogi 

powiatowej 1840C 
do drogi lokalnej 

0,84 0+000-0+447 
0+447-0+840 L Tłuczeń 

Żwir 

41. 080941C Zasadki-Ozorkowo 

Od drogi gminnej 
080909C I 080910C 

(skrzyżowanie do 
gospodarza) 

1,24 

0+000-0+270 
 
 

0+270-1+243 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

Żwir 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

42. 080942C Świedziebnia-Granaty 

Od drogi 
powiatowej 1827 C 
do drogi powiatowej 

1840C 

2,57 

0+000-0+890 
 
 
 

0+890-2+010 
 
 
 

2+010-2+570 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

 
Żużel i Żwir 

 
Nawierzchnia 

betonowa z pow. 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

43. 080943C Chlebowo-Chlebowo 

Od drogi 
powiatowej 1838 C 
do drogi gminnej 

080903C 

0,91 

0+000-0+907 
 
 
 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

44. 080944C Chlebowo-Piękny Las 

Od drogi 
powiatowej 1838C 
do drogi gminnej 

080904C 

2,08 0+000-2+079 L Żużel i Żwir 

45. 080945C Świedziebnia-Jawornica 

Od drogi 
powiatowej 1837C 
do drogi gminnej 

080904C 

0,56 0+000-0+558 L Asfalt 

46 080946C Kłuśno-Malitany 
Od drogi 

powiatowej 1838C 
do granicy gminy 

1,38 0+000-1+375 L Żużel 

47. 080947C Michałki-Stawiska 
Od drogi gminnej 

080908C do granicy 
gminy 

0,78 0+000-0+775 L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

48. 080948C Okalewko-
Wierzchownia 

Od drogi 
powiatowej 1827C 

do skraju lasu 
1,02 

0+000-0+300 
 
 

0+300-1+020 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

droga gruntowa 

49. 080949C Świedziebnia-I aleja 
Od drogi 

powiatowej 1837C 
do parku 

0,34 0+000-0+340 L Asfalt 

50. 080950C Świedziebnia-II aleja 
Od drogi 

powiatowej 1837C 
do I aleji 

0,51 0+000-0+506 L 

Nawierzchnia 
betonowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 
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Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi 
Długość 

drogi 
w km 

Kilometraż 
drogi Klasa Rodzaj nawierzchni 

51. 080951C Ostrów-Rokitnica 
Nowa-Świedziebnia 

Od drogi gminnej 
080902C do 

gospodarstwa (sady) 
1,98 

0+000-0+550 
 
 

0+550-0+950 
 
 
 

0+950-1+975 

L 

Droga gruntowa 
 

Nawierzchnia 
betonowa z pow. 

utrwaleniem emulsją 
i grysami 

 
Żużel 

52. 080952C Świedziebnia- 
Gimnazjum 

Od drogi 
powiatowej 1827C 

do Gimnazjum 
0,39 0+000-0+250 

0+250-0+389 L 

Asfalt 
Nawierzchnia 

tłuczniowa 
z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją 

i grysami 

53. 080953C Księte-Księte 
Od drogi gminnej 

080922C do 
gospodarstwa 

1,1 0+000-1+095 L Żwir 

54. 080954C Plebanka-Plebanka 
Od drogi gminnej 

080922C do 
gospodarstwa 

0,6 0+000-0+595 L Żwir i Żużel 

55. 080955C Janowo-Janowo kol. 
pod Zduny 

Od drogi 
powiatowej 1827C 
do drogi gminnej 

080917C 

0,58 0+000-0+577 L Żużel i Żwir 

56. 080956C Janowo-Janowo kol. 
pod Brodniczkę 

Od drogi 
powiatowej 1827C 
do drogi gminnej 

080921C 

0,69 0+000-0+685 L Żużel i Żwir 

Razem: 102,145  
 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
 

Gmina Świedziebnia jest jedynym podmiotem realizującym na swoim terenie zadania 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zadania te 

realizuje poprzez eksploatację następujących własnych obiektów: 

a) ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rokitnica Nowa wraz ze Stacją Uzdatniania 

Wody, 

b) stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości 

Zduny, 

c) sieci wodociągowej o łącznej długości 178,40 km, 

d) 1192 szt. przyłączy wodociągowych, 
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e) oczyszczalni ścieków, 

f) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10,84 km wyposażonej w trzy zbiorcze 

przepompownie ścieków oraz 210 przyłączy kanalizacyjnych. 

Wszystkie miejscowości na terenie gminy zostały wyposażone w sieć wodociągową.  

Gmina Świedziebnia zaopatrywana jest w wodę za pomocą ujęcia wód podziemnych, które 

składa się z czterech studni głębinowych. Z ujęcia podstawowego woda tłoczona jest do Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica Nowa.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wyłącznie na terenie części 

miejscowości Świedziebnia, Rokitnica Nowa i Rokitnica-Wieś. Ścieki z istniejącej kanalizacji 

odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w  Świedziebni.  

Sprawność sieci i urządzeń technologicznych zapewniają konserwatorzy zatrudnieni 

w Urzędzie Gminy Świedziebnia. Naprawy w miarę posiadanych możliwości i uprawnień 

wykonywane są przez konserwatorów lub zlecane wyspecjalizowanym podmiotom 

zewnętrznym. W 2021 r. wystąpiło 30 awarii sieci wodociągowej oraz 12 awarii sieci 

kanalizacyjnej. 

 

11. Utrzymanie czystości i porządku w gminie  

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia realizowany był przez konsorcjum firm, które 

wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo 

Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin i partner konsorcjum - 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o., Puszcza 

Miejska 24, 87-500 Rypin. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 4020 

mieszkańców Gminy Świedziebnia. Nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte 

systemem. Selektywna zbiórka odpadów podzielona jest na 5 frakcji: papier (worek 

/pojemnik niebieski), plastik i tworzywa sztuczne (worek/pojemnik żółty), szkło 

(worek/pojemnik zielony), bioodpady (worek/pojemnik brązowy), odpady zmieszane.   

Od dnia 1 lutego 2021 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dotychczas ustalona 

stawka nie pokrywała kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Wzrost stawki opłaty wynikał również ze znacznego wzrostu ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Świedziebnia oraz kosztu ich zbierania 
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i zagospodarowania. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę aktualną liczbę 

mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, aktualną ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowany został 

w postaci mobilnej, w wyznaczonych miejscach i terminach, do którego mieszkańcy  mogli 

dostarczyć następujące odpady: zużyty  sprzęt  elektryczny i elektroniczny, baterie 

i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,  przeterminowane  leki,  

gruz  budowlany,  odpady  zielone,  chemikalia.  

Ponadto w 2021 r. zrealizowano projekt polegający na budowie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, 

wyposażenie PSZOK-u (m.in. kontenery, wagi, pojemniki na odpady), budowę wiaty na 

odpady, budowę altany edukacyjnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza 

wodociągowego, wykonanie zasilenia oraz oświetlenia PSZOK-u, roboty przeprowadzone na 

placu Punktu (m.in. utwardzenie terenu). Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów 

zbieranych selektywnie oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

W efekcie stworzenia PSZOK-u w Gminie Świedziebnia powstał punkt spełniający 

wymagania dotyczące wyposażenia i standardów, a mieszkańcy gminy mają ułatwiony dostęp 

do Punktu. 

 
12. Informacja o realizacji programów, strategii i planów 
 

12.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Świedziebnia 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Świedziebnia zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Świedziebnia Nr XXI/81/2000 

z dnia 26 czerwca 2000 r.  

W obowiązującym Studium wskazuje się na działania nadrzędne mające wpływ na 

rozwój Gminy Świedziebnia: 

- podniesienie szeroko rozumianego poziomu jakości życia mieszkańców gminy 

zmniejszające dystans w tym zakresie do mieszkańców krajów Unii Europejskiej, 

- stanowienie  ładu  funkcjonalno - przestrzennego w  warunkach harmonijnego  

(zrównoważonego)  rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. 
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12.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 

Na terenie gminy obowiązują 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujące 22 ha. Są to plany głównie zabudowy mieszkaniowej obowiązujące 

w miejscowościach: Świedziebnia, Janowo, Ostrów. 

W roku 2021 wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 34 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej, 3 decyzje 

zabudowy usługowej, a pozostałe m.in. budynków gospodarczych, inwentarskich.  

W danym okresie wydano 19 decyzji na podział nieruchomości. 

W 2021 roku zostały wydane 180 informacje o przeznaczeniu nieruchomości. 
 

12.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świedziebnia 
 

Uchwałą Nr XVII/90/2016 Rada Gminy Świedziebnia przyjęła "Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Świedziebnia", który ustala potrzeby i problemy występujące na 

terenie Gminy Świedziebnia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznacza kierunki 

działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz redukcji zużycia energii finalnej, 

poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

 
12.4. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia  

               

Na terenie Gminy Świedziebnia znajdują się dwa obiekty (kościoły) wpisane do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego. 

W wojewódzkiej ewidencji zabytków ujętych zostało 66 zabytków architektury 

i budownictwa (wraz zabytkami wpisanych do rejestru zabytków). Ujęte w ewidencji obiekty 

datowane są na wiek XIX, przełom XIX i XX wieku oraz na początek XX wieku.  

Nieliczne budynki/zespoły budynków powstały poza wskazanymi ramami czasowymi. 

Zaliczają się do nich: 

- zabytkowy kościół w Księtem z XVIII wieku, 

- historyczny  układ ruralistyczny w Świedziebni z początku XIV wieku. 

W wykazie dominują obiekty o poniższych funkcjach pierwotnych: 

- chata/dom (drewniany/murowany), 

- kościół, 

- cmentarz, 
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- kapliczka, 

- obelisk, 

- dwór z parkiem dworskim. 

Wykaz miejscowości, w których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wpisane do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków (bez zabytków archeologicznych) przedstawia poniższa 

tabela: 

Miejscowość Liczba 

Brodniczka 5 
Chlebowo 1 
Dzierzno 1 
Grzęby 6 
Janowo 11 
Kłuśno 3 
Księte 3 
Mełno 1 
Michałki 2 
Okalewko 3 
Plebanka 2 
Rokitnica 2 
Rokitnica-Wieś 1 
Stare Zasady 1 
Szarłaty  3 
Świedziebnia 21 
Zasadki 1 
Zasady 1 

RAZEM 68 

 
 Liczba obiektów w ewidencji zabytków nie jest stała, ponieważ mogą być do niej 

wpisywane kolejne zabytki lub wykreślane te, które zatraciły swoje wartości kulturowe. 

Lp. Miejscowość 
Obiekt funkcja 

pierwotna 
Datowanie Nr 

Nr 
ewid. 
dz. 

Uwagi 

1 Brodniczka Dom murowany XIX/XX w. 17 128/1  

2 Brodniczka Dom drewniany XIX/XX w. 10 Brak 
danych 

 

3 Brodniczka Dom drewniany XIX/XX w.  Brak 
danych 

 

4 Brodniczka Dom  II ćw. XX w.  3 Brak 
danych 
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Lp. Miejscowość 
Obiekt funkcja 

pierwotna 
Datowanie Nr 

Nr 
ewid. 
dz. 

Uwagi 

5 Brodniczka Dom I ćw. XX w. 4 Brak 
danych 

 

6 Chlebowo Dom murowany ok.1938 r. 2 36  
7 Dzierzno Dom drewniany XIX/XX w. 11 121/1  
8 Grzęby Dom drewniany XIX/XX w. 32 146/1  
9 Grzęby Dom murowany XIX/XX w.  89/10  
10 Grzęby Dom murowany XIX/XX w. 8 67  
11 Grzęby Budynek gospodarczy XIX/XX w. 8 67  

12 Grzęby Dom murowany II ćw. XX w.  44 12  
13 Grzęby Kapliczka XIX/XX w. 35 Brak 

danych 
 

14 Janowo Dom drewniany I ćw. XX w. 15 613/2  
15 Janowo Dom drewniany XIX/XX w. 30 184  
16 Janowo Chata 2 poł.XIX w. 32   
17 Janowo Chata pocz. XIX w. 51   
18 Janowo Dom murowany I ćw. XX w. 52 303  
19 Janowo Dom drewniany XIX/XX w. 58 Brak 

danych 
 

20 Janowo Chata XIX/XX w. 66 414  
21 Janowo Dom XIX/XX w. 67 423/2  
22 Janowo Kapliczka XIX/XX w.  47/1  
23 Janowo Obelisk z krzyżem 1900 r.  147/1  
24 Janowo Obelisk z krzyżem 1907 r.  398/2  
25 Kłuśno Obelisk  1885 r. 85 Brak 

danych 
 

26 Kłuśno Dom I ćw. XX w. 34 Brak 
danych 

 

27 Kłuśno Dom I ćw. XX w.  Brak 
danych 

 

28 Księte Kościół filialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP 

  152 wpisany do 
rej. Zab. 
Decyzją z 
31.08.1927 r., 
nr rej. 
Zab.woj. 
Kujawsko-
pomorskiego: 
A/349 

29 Księte Park dworski XIX w.  86/1, 
86/2 
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Lp. Miejscowość 
Obiekt funkcja 

pierwotna 
Datowanie Nr 

Nr 
ewid. 
dz. 

Uwagi 

30 Księte Cmentarz 
przykościelny 

pocz. XIX w.  152  

31 Mełno Dom murowany 2 poł. XIX w.  304  
32 Michałki Dawny Kościół 

ewangelicki, 
ob.rzym.-kat. Filialny 

XIX/XX w.  126/1  

33 Michałki Cmentarz ewangelicki II poł. XIX w.  77  

34 Okalewko Obelisk z krzyżem ok.1826 r.  248/2  
35 Okalewko Dom XIX/XX w.  266/2  
36 Okalewko Dom XIX/XX w. 14 235  
37 Plebanka Chata XIX/XX w. 22 323/3  
38 Plebanka Chałupa XIX/XX w. 21 322/4  
39 Rokitnica Dom II ćw. XX w.  19 94  
40 Rokitnica Dom XIX/XX w. 29 233  
41 Rokitnica- Wieś Dom murowany pocz. XX w.  32/2  
42 Stare Zasady Kapliczka XIX/XX w.  93/1  
43 Szarłaty Dom murowany XIX/XX w. 90 504  
44 Szarłaty Dom murowany XIX/XX w. 91 507/8  
45 Szarłaty Budynek gospodarczy XIX/XX w. 91 507/8  

46 Świedziebnia Zespół Kościoła 
parafialnego rzym.-
kat. P.w. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego: kościół, 
cmentarz 
przykościelny 
z grobem 
J. Niemojewskiego, 
brama wejściowa na 
teren cmentarza 

 196  wpisany do 
rej. Zab. 
Decyzją z 
31.08.1927 r., 
nr rej. 
Zab.woj. 
Kujawsko-
pomorskiego: 
A/349 

47 Świedziebnia Historyczny układ 
ruralistyczny- typ 
ulicówka 

pocz.XIV w.    

48 Świedziebnia Dom drewniany pocz.XX w. 2 225/2  
49 Świedziebnia Dom drewniany XIX/XX w. 11 211/2  
50 Świedziebnia Dom murowany XIX/XX w. 14 207  
51 Świedziebnia Dom murowany II ćw. XX w.  20 197  
52 Świedziebnia Dom murowany II ćw. XX 

w.(1927)  
 191/1  
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Lp. Miejscowość 
Obiekt funkcja 

pierwotna 
Datowanie Nr 

Nr 
ewid. 
dz. 

Uwagi 

53 Świedziebnia Dom drewniany pocz. XX w. 33 182/1  
54 Świedziebnia Dom drewniany XIX/XX w. 34 181/2  
55 Świedziebnia Dom drewniany pocz. XX w. 53 285/4  
56 Świedziebnia Dom drewniany pocz. XX w. 54 287/1  
57 Świedziebnia Dom murowany pocz.XX w. 56 289  
58 Świedziebnia Dom drewniany pocz.XX w. 82 326/5  
59 Świedziebnia Dom murowany XIX/XX w. 83 327/3  
60 Świedziebnia Dom murowany XIX/XX w. 85 335/4  
61 Świedziebnia Dom pocz.XX w. 86 337/9  
62 Świedziebnia Dom murowany XIX/XX w. 89 343/1, 

343/6 
 

63 Świedziebnia Park dworski XIX w.  350  
64 Świedziebnia Dwór k.XIX w. 94 350  
65 Świedziebnia Cmentarz parafialny poł. XIX w.  179  

66 Świedziebnia Cmentarz parafialny k.XIX w. 16 163  

67 Zasadki Dom murowany II ćw. XX w. 12 87/1  

68 Zasady Kapliczka XIX/XX w.  34/2  
 

Ewidencja nieruchomych zabytków archeologicznych wskazuje 260 stanowisk. 

Bliższa chronologia śladów osadnictwa wskazuje m.in. na: epokę kamienia, epokę brązu, 

wczesne średniowiecze i czasy nowożytne.  

Wykaz miejscowości, w których zlokalizowane są stanowiska archeologiczne wpisane 

do wojewódzkiej ewidencji zabytków przedstawia poniższa tabela: 

Miejscowość Liczba stanowisk 

Chlebowo 13 
Dzierzno 6 
Granaty 21 
Grzęby 10 
Janowo 48 
Kłuśno 9 
Księte 18 
Mełno 3 
Michałki 8 
Rokitnica Nowa 7 
Zasady Nowe 14 
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Okalewko 14 
Ostrów 11 
Piękny Las 1 
Rokitnica-Wieś 9 
Zasady 11 
Świedziebnia 33 
Zasadki 16 
Zduny 8 

RAZEM 260 

 
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia wyznacza priorytet 

w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Przedmiotowy Program w zakresie ochrony 

zabytków gminy odnosi się do działań, o których mowa w art. 4 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami tj. podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań 

mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

3) udaremnianie niszczenie i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za 

granicę; 

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska.  

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

główny obowiązek w zakresie dbałości o stan zabytków, a tym samym ponoszenia nakładów 

na prace konserwatorskie, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów 

zabytkowych.  

  W 2021 r. nie wydatkowano środków na prace restauratorskie czy roboty budowlane. 

 
12.5 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia 

na lata 2017-2022 
 
Dokumentem strategicznym w  zakresie  polityki społecznej jest Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia na lata 2017-2022, która 

została przyjęta Uchwałą Nr XXV/117/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 
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31 października 2017 r.  W Strategii określono sześć celów głównych: 

1. Inwestycje w rodzinę – wzmacnianie funkcji rodziny, w tym wspieranie rodzin 

wieloproblemowych i dysfunkcyjnych. 

2. Ożywienie i rozszerzenie lokalnego rynku pracy. 

3. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 

4. Włączenie  mieszkańców  w  życie  społeczności  wiejskiej  i  rozwijanie partnerskiej 

współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

5. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. 

6. Nowoczesny, sprawny i spójny system edukacji. 

Dla  każdego  celu  głównego  zostały  opracowane  cele  szczegółowe  

wraz z zadaniami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.  

Nieodłącznym elementem wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów  

Społecznych są niżej wymienione programy, których realizację w 2021 roku opisano 

w dalszej części raportu:   

- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świedziebnia na lata 2019 – 2021,  

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2027,  

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,  

- Roczny Program Współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami działalność pożytku publicznego na 2021 rok.  

 

12.6. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świedziebnia na lata              

2019 – 2021 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w roku 2021 zapewnił rodzinom, 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie 

w formie asystenta rodziny. W roku 2021 wynagrodzenie asystenta rodziny sfinansowano 

w części ze środków pozyskanych w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny 

i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2021 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” oraz środków własnych. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent 

rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest 

osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci 
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od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Rolą 

asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny 

kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego 

wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych 

ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne 

znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na 

aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez 

tę rodzinę. 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba 

pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – 

mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również 

w rozwiązaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie 

rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera 

również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. 

 Wsparciem w roku 2021 objętych zostało 12 rodzin, w których było 21 osób dorosłych 

oraz 22 dzieci.  

W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania: 

a) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

b) udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych - podczas 

pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji rodzinnej, środowisku 

wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązania. Na tej 

podstawie sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną obejmujące 

m.in. wskazania dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, 

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

d) udzielenie pomocy rodzinom w postaci: 

- konsultacji prawnych, 

- pomocy w formułowaniu pozwów i pism procesowych (pomoc udzielana w ramach 

działalności GOPS w Świedziebni, 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi, 
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e) wspieranie aktywności społecznej rodzin, w tym: zachęcanie, motywowanie do 

czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, 

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci 

i rodziców, 

g) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. 
 

Dane dotyczące liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci z Gminy 

Świedziebnia, w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., przedstawiają się następująco: w rodzinie zastępczej 

zawodowej przebywa – 1 dziecko.  

W 2021 r. nie zanotowano przypadków umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

 W roku 2021 pracownicy socjalni na potrzeby Sądu i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie sporządzali 2 wywiady środowiskowe. 
  

Poradnictwo specjalistyczne 

Praca z rodziną może być prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego (pedagogicznego, prawnego, psychologicznego zawodowego, itp.), terapii 

systemowej rodzin, treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukacji, 

mediacji. Narzędziem wzmocnienia rodziny może być również doradztwo w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego, dbałości o higienę osobistą i otoczenia. Tam, gdzie 

jest to potrzebne i możliwe, praca powinna opierać się o kontrakt z rodziną. Poradnictwo 

powinno dotyczyć sposobów zaspokajania potrzeb dziecka i rozwiązywania problemów 

wewnątrzrodzinnych. Terapia rodzin powinna być prowadzona z wykorzystaniem 

najnowszych metod i technik terapeutycznych. Niezwykle ważnym elementem jest dostęp 

rodziny do pomocy prawnej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego i rodzinnego.  

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez kierowanie podopiecznych do 

specjalistów (psycholodzy, terapeuta, prawnik itp.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brodnicy Dział Poradnictwa Rodzinnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz Urzędzie Gminy Świedziebnia. 
 

Rozwój i funkcjonowanie środowiskowych form wsparcia dziennego 

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wymagają pomocy w zakresie 
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organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń 

zachowania itp.   
 

Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin 

Wsparcie i pomoc w ramach pomocy finansowej i rzeczowej powinno być kierowane 

do osób i rodzin, które z różnych przyczyn nie mogą funkcjonować prawidłowo w oparciu 

o posiadane środki i zasoby. Wsparcie powinno być wielopłaszczyznowe i obejmować 

zarówno poprawę ich warunków bytowych jak i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży, barier w dostępie do leczenia, rehabilitacji, wypoczynku i inne. Priorytetem 

pomocy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 

ciepłych posiłków, wyposażenia w podręczniki i artykuły szkolne, opieki przedszkolnej, 

wypoczynku i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świedziebni oraz placówki oświatowe z terenu gminy. 
 

Potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny  
 i opracowania gminnego programu wspierania rodziny. 
 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest wspieranie rodzin 

w przywracaniu ich funkcji do pełnienia swoich zadań, a zatem tworzenie warunków 

umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej 

polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje 

samorządu lokalnego. Aby udało się zrealizować powyższy cel należy zaangażować 

wszystkie podmioty działające na rzecz dzieci i rodziny na terenie Gminy Świedziebnia. 

Niezbędne jest poszerzenie współpracy z instytucjami zapewniającymi pomoc specjalistów 

oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie. Należy 

także skierować uwagę na zabezpieczenie funduszy na zapewnienie pomocy materialnej 

rodzinom wymagającym wsparcia oraz na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach. 

Realizacja powyższych zadań pozwoli wypracować jednolity system wspierania, co w efekcie 

doprowadzi do stworzenia warunków, w których rodziny będą mogły prawidłowo 

funkcjonować, z pełniejszym wykorzystaniem zasobów własnych, przy okazjonalnym 

wsparciu instytucjonalnym. 
 

Kierunki działań do roku 2022 

a) kontynuowanie realizacji usługi asystenta rodziny, 
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b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym kierowanie dzieci na 

kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania uzależnieniom, 

c) w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci umieszczenie i współfinansowanie dzieci 

w pieczy zastępczej, 

d) podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach w których występuje alkoholizm, 

narkomania lub przemoc, 

e) opracowanie we współpracy z rodziną biologiczną planu pracy, który jest zbieżny 

z planem pomocy dziecku umieszonemu w pieczy zastępczej, 

f) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności. 

 

12.7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady 

Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2020 r. 

Program zakłada prowadzenie kompleksowych działań poprzez realizację 

następujących celów: 

1) zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności pomocy dla osób 

uwikłanych w przemoc; 

2) podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przemocy 

domowej; 

3) zwiększanie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie; 

4) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie. 

 W 2021 roku w Gminie Świedziebnia podejmowano działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Sądu Rejonowego w Brodnicy, 

- Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, 

- Oświaty, 

- Ochrony zdrowia.  

 Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku wszczął procedury „Niebieskiej Karty” dla 
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8  rodzin (8 kart), w tym celu powołano grupy robocze, które przeprowadziły 17 posiedzeń. 

 W ramach działań w omawianym obszarze podejmowano również współpracę 

z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami wspomagającymi rodziny w pełnieniu ich 

prawidłowych funkcji tj. m.in.: 

- placówkami oświatowymi; 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadania 

pn. Telefon Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 

- Działem Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy Miejskiego  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej 

w Brodnicy w celu możliwości skorzystania przez mieszkańców z pomocy wykwalifikowanej 

kadry specjalistów służących rozwiązywaniu problemów związanych  z przemocą w rodzinie. 

 
12.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

 Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne 

zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 

szkodliwie, uzależnionych, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje 

wiele szkód społecznych jak przestępczość, ubóstwo, przemoc w rodzinie, wypadki 

samochodowe i winno być przedmiotem troski ze strony organów administracji rządowej 

i samorządowej.  

 W obecnej dobie nie zastanawiamy się, czy warto pomagać osobom, rodzinom, 

dzieciom dotkniętym problemem alkoholizmu, ale jak to robić szybciej, skuteczniej 

i efektywniej. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale przede wszystkim 

zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu 

wolnego, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktami. Pomagać to również 

podejmować działania polegające na kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, 

uczyć umiejętności mówienia „NIE” wszelkim używkom kiedy to człowiek jest poddany 

presji otoczenia.  

 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i członków rodzin osób uzależnionych, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy, 
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a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do 

powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

- ograniczenie dostępności alkoholu,  

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. 

 Uzależnienia powodują choroby wyniszczające psychikę, a w dalszej kolejności 

niszczą życie rodzinne, zawodowe. Dlatego współczesna psychologia traktuje pojęcie 

uzależnienia szeroko i zakłada, że obejmuje ono także inne wypadki, kiedy ludzie czują się 

zmuszeni angażować w ryzykowne, wymykające się spod kontroli zachowania. 

 Uzależnienia stanowią wciąż aktualny i poważny problem współczesnego świata. 

Ryzyko uzależnienia się od wielu środków jest zbyt niepokojące wobec łatwej do nich 

dostępności.  Problemy, jakimi są uzależnienia powodują nieprzewidziane skutki, o których 

niekiedy sama osoba uzależniona nie jest świadoma.  Alkoholizm jest chorobą przewlekłą 

objawiającą się powtarzającym, zwracającym uwagę piciem, które prowadzi do zaburzeń 

organiczno – psychicznych, a także do destrukcji całego organizmu człowieka. Problem 

uzależnienia od alkoholu mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu 

zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz  

dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale 

utrzymuje tendencję wzrostową. Przyczyn alkoholizmu należy upatrywać w co najmniej kilku 

czynnikach: w uwarunkowaniach społecznych, osobowościowych, organicznych, a nawet 

genetycznych. Niezależnie od skali, a także podejmowanych działań, problem alkoholowy 

był, jest i będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej 

współuzależnionej rodziny. Alkohol jako substancja psychoaktywna, w sposób istotny 

oddziałuje na sprawność psychofizyczną człowieka, ograniczając jego kontrolę, jak 

i przyczynia się do niekorzystnych skutków dla całego jego funkcjonowania.  Alkoholizm to 

najcięższe stadium grupy problemów alkoholowych. Uzależnienie od alkoholu ma też 

związek z obyczajowością i postawami społecznymi wobec picia alkoholu. Niebagatelną rolę  

odgrywa  również dostępność napojów alkoholowych, tj. łatwość ich nabycia, niska cena czy 

niewielkie ograniczenia w ich sprzedaży. Problemy alkoholowe występują na różnych 

poziomach zaawansowania od łagodnych do takich, które zagrażają życiu.  
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 Grupą wymagającą szczególnie intensywnych oddziaływań profilaktycznych jest  

młodzież i dzieci. Jedną z najpoważniejszych kwestii społecznych jest używanie przez 

młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zjawisko ma istotny wpływ 

zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia ludzi młodych, 

a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym. 

 Środowisko szkolne wywiera ogromny wpływ na rozwój fizyczny, emocjonalny 

i społeczny dzieci i młodzieży. Efektywna ochrona młodzieży wiąże się z prawidłowym 

rozumieniem przez nauczycieli procesów rozwojowych. 

 Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie 

Świedziebnia opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań 

profilaktycznych  i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi 

działania w tym zakresie. Działania te odzwierciedla niniejszy program, który w sposób 

kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych 

i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniami. 

 Przyczyn tego problemu należy upatrywać  głównie w środowiskach osób 

bezrobotnych oraz w rodzinach wieloproblemowych, zwłaszcza wielodzietnych, 

rekonstruowanych oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Rozwiązywanie problemów 

alkoholowych jest szczególnie trudne ze względu na trwałość wzorców kulturowych oraz 

dziedziczenie problemu. Ponadto nie ma stosownej profilaktyki zapobiegającej 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone są poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie                    

motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

- działalność wychowawczą i informacyjną, 

- ograniczenie dostępności alkoholu,  

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie, 

- profilaktykę w zakresie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej wobec   dzieci i kobiet, 

agresji i przemocy w szkole, 

- realizację programu „#Lepiej Przeżyj” dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, który 

zawiera edukację z zakresu: 

- uzależnień alkoholowych, narkotykowych i behawioralnych, 
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- warsztaty komunikacji w grupie, pewności siebie i wyznaczania celów, 

- realizację programu „Senso Lyke” dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej orz 

przedszkola, który zawiera edukację z zakresu problemów behawioralnych i emocjonalnych, 

zdrowia psychicznego, rozładowywania napięcia, stresu i agresji, 

- wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania 

wolnego czasu z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, 

- udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, 

- udział w kampanii „Reaguj na przemoc”,  

- udział w kampanii „Dopalacze- powiedz stop”, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez rozpowszechnianie broszur, plakatów, ulotek, 

- działania profilaktyczno-prewencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

alkoholizmowi oraz innych zjawisk patologicznych oraz kształtowaniu zdrowego i wolnego  

od nałogów stylu życia, 

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat możliwości uzyskania pomocy 

terapeutycznej. 

 Z danych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że problem ten 

na terenie Gminy Świedziebnia dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

 W okresie od 1998 do 2021 roku komisja zarejestrowała ogółem 157 osób 

z problemem alkoholowym, w tym 142 mężczyzn i 15 kobiet. Wśród osób z problemem 

alkoholowym dominuje grupa wiekowa: u mężczyzn 51-60, natomiast u kobiet  41-50 lat. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku odbyła 

11 posiedzeń, których tematem były rozmowy motywacyjne, rozmowy z członkami rodzin  

osoby uzależnionej, wydanie postanowień w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ilość złożonych wniosków do komisji w związku z nadużywaniem alkoholu ogółem  9, w tym 

4 wnioski  złożone przez Komendę Powiatową Policji oraz 5  wniosków złożonych przez 

członków rodziny. 

 Przeprowadzono 15 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi. Skierowano 

20 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Komisja wobec 16 osób podjęła czynności zmierzające do   

obowiązku poddania się leczeniu w poradni leczenia uzależnienia od alkoholu.  Wobec 4 osób 

komisja skierowała wniosek do Sądu   o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.  

 Z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu udzielano rodzinom pomocy 
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materialnej ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wszystkie rodziny objęte są 

opieką. Podejmowane są wobec tych rodzin działania mające na celu motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia leczenia w profesjonalnych placówkach leczenia odwykowego. 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich 

rodzin dla mieszkańców gminy realizowano przy współpracy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy.  

 W poradni   zarejestrowano ogółem 144 pacjentów. 

 Mieszkańcy gminy Świedziebnia korzystali z pomocy terapeutycznej w zakresie:  

- grup pogłębieniowych 30 osób, 

- grup współuzależnionych 3 osoby, 

- psychologa z zakresu pracy z rodziną 33 osoby, 

- pedagoga terapeuty  z zakresu pracy z rodziną 78 osób, 

- terapii uzależnienia od alkoholu 89 osób, 

- terapii przemocy psychicznej 22 osoby, 

- udzielono porad 23, 

- przeprowadzono: terapii 73, 

 rozmów wspierających 53, 

- przeprowadzono badanie/diagnozę 8. 

 Doskonalono  kompetencje członków komisji w zakresie skutecznego motywowania 

osób uzależnionych do podejmowania dobrowolnego leczenia odwykowego oraz pomocy 

rodzinom osoby uzależnionej.  

 Zorganizowano dla nauczycieli szkolenie z zakresu realizatorów programu 

wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. 

 Udzielano pomocy w uzyskaniu porad prawnych rodzinom, w których występują 

problemy uzależnień, w szczególności ochrony przed przemocą domową. 

 Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim w realizacji zadania pn. Telefon 

Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 

 Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 

 W/w zadanie realizowano poprzez: 

1. Współpracę z Zespołem interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

2. Motywowanie osób uzależnionych do podejmowania dobrowolnego leczenia odwykowego. 
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3. Kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i psychologa 

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia rodzaju leczenia. 

4. Kierowanie wniosków do Sądu w celu orzeczenia, wobec osoby uzależnionej obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 

5. Współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie wczesnej diagnozy oraz interwencji, 

w przypadku występowania zagrożeń w środowisku szkolnym poprzez zapewnienie pomocy 

opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami. 

6. Podejmowanie działań profilaktycznych wobec osób przebywających w najbliższym 

otoczeniu osób uzależnionych i współuzależnionych, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

7. Wspieranie i motywowanie osób uzależnionych do podtrzymywania abstynencji po 

zakończonej terapii.  

8. Współpracę z instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy 

w rodzinie. 
 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 
 

 Wspierano bieżącą działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 Zakupiono i rozpowszechniano  materiały z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi, 

dotyczącymi problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

 Prowadzono ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i edukacyjne uwzględniające 

problematykę uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia. 

 Podejmowano działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach poprzez 

rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

 Prowadzono działania edukacyjne  adresowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców 

na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i dopalaczy, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, 

których używanie prowadzi do uzależnienia. 
 

Interwencja w związku z naruszaniem przepisów dotyczących reklamy napojów 
alkoholowych i zasad ich sprzedaży. 
  

 Opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych. 
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Wnioski 

 W związku z wprowadzeniem do Narodowego Programu Zdrowia zadania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, w programie na 2022 rok wpisuje się 

zadania do realizacji w zakresie diagnozy behawioralnej. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na kolejne lata będzie kontynuacją zadań realizowanych w 

latach ubiegłych. 
 

 

12.9. Roczny Program Współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2021 rok 

Roczny Program Współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty 

przez Radę Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XIX/109/221 z dnia 26 marca 2021 roku,  

zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Projekt Programu opracowany został w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze 

współpracy oraz był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi 

procedurami. Do zaproponowanego projektu programu w wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego projektu.  Celem 

głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 

a organizacjami pozarządowymi.  

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy 

Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi. Współpraca administracji publicznej 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje zarówno współpracę 

finansową, jak i pozafinansową. Współpraca Gminy Świedziebnia z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbyła się 

w 2021 roku w formie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu 

ofert. Natomiast współpraca pozafinansowa polegała na udostępnieniu lokali z zasobów 

komunalnych oraz obiektów sportowych z przeznaczeniem na działalność statutową 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świedziebnia m.in. Kołom 

Gospodyń Wiejskich czy Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Świedziebni. 

Za priorytetowe zadanie publiczne Gminy Świedziebnia w 2021 roku uznano zadanie 
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z zakresu kultury fizycznej i turystyki: 

1) rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży; 

2) organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym. 

Na realizację powyższego zadnia publicznego z zakresu rozwój sportu masowego 

dzieci i młodzieży  przeznaczono: 30 000,00 zł. 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia 

publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i w większym stopniu odpowiadać 

będzie potrzebom społeczności lokalnej. Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym 

udział w otwartym konkursie ofert na podstawie umów określających szczegółowe zasady 

realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. W ramach 

finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki budżetu gminy 

w organizację wielu wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich 

współorganizowania. 
d 

12.10. Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  

bezdomności zwierząt na rok 2021 

 Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Świedziebnia Uchwałą 

Nr XIX/108/2021 z dnia 26 marca 2021 r. po uprzednim zaopiniowaniu projektu programu 

przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, działające na obszarze gminy organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działających na 

obszarze gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. 

   Celem Programu było zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy Świedziebnia oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świedziebnia 

w 2021 roku realizowano w ramach współpracy gminy ze Schroniskiem dla zwierząt 

prowadzonym przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy. 

W 2021 roku na realizację zadań wynikających z Programu wydatkowano kwotę 

18 809,30 zł, która obejmowała koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wystąpiło 12  interwencji. 
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13. Realizacja Uchwał Rady Gminy Świedziebnia 

Stosownie  do  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym do zadań Wójta Gminy Świedziebnia  należy m.in. wykonywanie uchwał rady 

gminy.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Świedziebnia, przy  pomocy Urzędu Gminy Świedziebnia oraz jednostek 

organizacyjnych, realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Świedziebnia w sposób 

określony uchwałami.  

W 2021 roku Rada Gminy Świedziebnia obradowała na 7 sesjach, podejmując 

53 uchwały. Podjęte przez Radę Gminy uchwały, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do 

organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Kujawsko – 

Pomorski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uchwały 

zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świedziebnia, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. 

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Świedziebnia w 2021 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

1. Uchwała Nr XIX/105/2021 zmieniająca  Uchwałę  Nr  
XVIII/103/2020  Rady  Gminy Świedziebnia  z dnia  29 grudnia  
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2021 rok 

26.03.2021 r. 

2. Uchwała Nr XIX/106/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021-2034 

26.03.2021 r. 

3. Uchwała Nr XIX/107/2021 w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  
wyodrębnienie  w budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz 
sołecki 

26.03.2021 r. 

4. Uchwała Nr XIX/108/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świedziebnia w 2021 roku 

26.03.2021 r. 

5. Uchwała Nr XIX/109/2021 w sprawie uchwalenia rocznego 
Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

26.03.2021 r. 
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Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

6. Uchwała Nr XIX/110/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

26.03.2021 r. 

7. Uchwała Nr XIX/111/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

26.03.2021 r. 

8. Uchwała Nr XIX/112/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

26.03.2021 r. 

9. Uchwała Nr XIX/113/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

26.03.2021 r. 

10. Uchwała Nr XIX/114/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

26.03.2021 r.  

11. Uchwała Nr XIX/115/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości 

26.03.2021 r. 

12. Uchwała Nr XIX/116/2021 w  sprawie  określenia  trybu  i sposobu  
powoływania  i odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  
w Świedziebni  oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

26.03.2021 r.  

13. Uchwała Nr XIX/117/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 26.03.2021 r. 

14. Uchwała Nr XX/118/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Świedziebnia wotum zaufania 

15.06.2021 r. 

15. Uchwała Nr XX/119/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Świedziebnia za 2020 rok 

15.06.2021 r. 

16. Uchwała Nr XX/120/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2020 rok 

15.06.2021 r. 

17. Uchwała Nr XX/121/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

15.06.2021 r. 

18. Uchwała Nr XX/122/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 

15.06.2021 r. 

19. Uchwała Nr XX/123/2021 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2021/2022 

15.06.2021 r.  

20. Uchwała Nr XX/124/2021 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 
zarządcą jest Wójt Gminy Świedziebnia 

15.06.2021 r. 

21. Uchwała Nr XX/125/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 

15.06.2021 r. 

22. Uchwała Nr XXI/126/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

14.07.2021 r. 

23. Uchwała Nr XXI/127/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 

14.07.2021 r. 
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Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

24. Uchwała Nr XXI/128/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok 
szkolny 2021/2022 

14.07.2021 r. 

25. Uchwała Nr XXI/129/2021 w sprawie dopłaty do taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia 

14.07.2021 r. 

26. Uchwała Nr XXI/130/2021 w sprawie przyjęcia zmian regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

14.07.2021 r.  

27. Uchwała Nr XXII/131/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 
XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

20.09.2021 r. 

28. Uchwała Nr XXII/132/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 

20.09.2021 r. 

29. Uchwała Nr XXII/133/2021 o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

20.09.2021 r. 

30. Uchwała Nr XXII/134/2021 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia 

20.09.2021 r. 

31. Uchwała Nr XXIII/135/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 
XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

29.10.2021 r. 

32. Uchwała Nr XXIII/136/2021 w sprawie zarządzenia wyborów 
Sołtysa w Sołectwie Księte 

29.10.2021 r. 

33. Uchwała Nr XXIV/137/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 
XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

02.12.2021 r. 

34. Uchwała Nr XXIV/138/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 

02.12.2021 r. 

35. Uchwała Nr XXIV/139/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta 

02.12.2021 r. 

36. Uchwała Nr XXIV/140/2021 w sprawie podatku od nieruchomości i 
zwolnień w tym podatku 

02.12.2021 r. 

37. Uchwała Nr XXIV/141/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

02.12.2021 r. 

38. Uchwała Nr XXIV/142/2021 o  zmianie  uchwały  w sprawie  
zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i leśnego  
od  osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
określenia wynagrodzenia za inkaso 

02.12.2021 r. 

39. Uchwała Nr XXIV/143/2021 o  zmianie  uchwały  w sprawie  
poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w 
drodze inkasa 

02.12.2021 r. 

40. Uchwała Nr XXIV/144/2021 w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

02.12.2021 r. 
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Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

41. Uchwała Nr XXIV/145/2021 w sprawie uchwalenia rocznego 
Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

02.12.2021 r. 

42. Uchwała Nr XXIV/146/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Świedziebnia 

02.12.2021 r. 

43. Uchwała Nr XXIV/147/2021 w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia 

02.12.2021 r. 

44. Uchwała Nr XXIV/148/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

02.12.2021 r. 

45. Uchwała Nr XXV/149/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 
XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok 

29.12.2021 r. 

46. Uchwała Nr XXV/150/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 

29.12.2021 r.  

47. Uchwała Nr XXV/151/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Świedziebnia na 2022 rok 

29.12.2021 r. 

48. Uchwała Nr XXV/152/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2022 – 2031 

29.12.2021 r. 

49. Uchwała Nr XXV/153/2021 w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  
opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia 
stawki tej opłaty 

29.12.2021 r. 

50. Uchwała Nr XXV/154/2021 w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 

29.12.2021 r. 

51. Uchwała Nr XXV/155/2021 w sprawie określenia górnej stawki 
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

29.12.2021 r.  

52. Uchwała Nr XXV/156/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

29.12.2021 r. 

53. Uchwała Nr XXV/157/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 

29.12.2021 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 


