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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 2019 r. poz. 506), wprowadzonym 

nowelizacją ustawy w 2018 r., 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.  

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. Gmina Świedziebnia zajmuje 

powierzchnię 104 km2. 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, polityczne, technologiczne, organizacyjne 

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

charakteru zabudowy. 

 

 2. Ludność 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku naszą gminę zamieszkiwało 

5 205 mieszkańców, w tym 2 548 kobiet i 2 657 mężczyzn.  

 Gmina Świedziebnia należy do gmin wiejskich, gdzie średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosi około 50 osób/km2. Analizując strukturę mieszkańców gminy pod względem 

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

 Liczba mieszkańców gminy w latach 2012 – 2018 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kobiety  2 576 2 562 2 564 2 556 2 540 2 545 2 548 

Mężczyźni 2 684 2 647 2 670 2 648 2 631 2 654 2 657 

Ogółem 5260 5 209 5 234 5 204 5 171 5 199 5 205 
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 Gmina Świedziebnia w 2018 roku miała dodatni przyrost naturalny wynoszący 23. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,42 na 1000 mieszkańców Gminy Świedziebnia. 

W 2018 roku w gminie wystąpiło 45 zgonów i 68 urodzeń. 

W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 159 bezrobotnych 

mieszkańców gminy, w tym 95 kobiet. 

 

3. Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr  XXVII/128/2017 Rady Gminy 

Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: 

- po stronie dochodów w kwocie 21.761.006,00 zł 

- po stronie wydatków w kwocie 24.796.006,00 zł 

- planowany deficyt - 3.035.000,00 zł 

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 

26 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., Zarządzeniem 

Nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 9 marca 2018 r., Uchwałą 

Nr XXVIII/131/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 9 kwietnia 

2018 r., Uchwałą Nr XXIX/142/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 11/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 10 maja 2018 r., Uchwałą 

Nr XXX/147/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/151/2018 z dnia 28 czerwca 

2018 r., Zarządzeniem Nr 22/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 

25 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/157/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Uchwałą 

XXXIII/163/2018 z dnia 17 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 30/2018 z dnia 25 września 

2018 r., Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 35/2018 

z dnia 5 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 17 października 2018 r., 

Zarządzeniem Nr 37/2018 z dnia 26 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 41/2018 z dnia 

2 listopada 2018 r., Uchwałą Nr XXXIV/165/2018 z dnia 7 listopada 2018 r., Zrządzeniem 

Nr 45/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., 

Zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., Uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 

4 grudnia 2018 r., Zarządzeniem nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., Zarządzeniem 

Nr 51/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 52/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., 

Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., plan dochodów wzrósł o kwotę 

2.879.460,40 zł do wysokości 24.640.466,40 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 
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3.559.460,40 zł do wysokości 28.355.466,40 zł. Planowany deficyt wzrósł po zmianach do 

wysokości 3.715.000,00 zł. 

Wykonanie budżetu w okresie do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: 

Dochody 

Plan po zmianach  24.640.466,40  zł  Wykonanie   24.816.843,26 zł    100,72 % 

w tym: 

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań 

własnych: 

Plan po zmianach 9.000.767,04 zł  Wykonanie 8.898.453,72  zł   98,86 % 

Plan dochodów bieżących 23.255.480,00 zł  Wykonanie 23.353.279,47 zł 100,42% 

Plan dochodów majątkowych  1.384.986,40  zł   Wykonanie 1.463.563,79  105,67% 

Wydatki 

Plan po zmianach 28.355.466,40 zł  Wykonanie  26.291.330,50 zł    92,72%  

w tym: 

- wydatki z dotacji  celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie 

zadań  własnych  

Plan po  zmianach  9.000.767,04 zł   Wykonanie  8.898.453,72 zł   98,86 % 

Plan wydatków bieżących 22.847.382,40 zł Wykonanie 21.782.332,07 zł 95,34% 

Plan wydatków majątkowych 5.508.084,00 zł  Wykonanie 4.508.998,43 zł 81,86 % 

Przychody i rozchody 

Planowane przychody na 2018 rok –   4.412.540,13 zł 

Źródło planowanych przychodów: 

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp -  2.412.540,13 zł 

- kredyty i pożyczki  2.000.000,00 zł   

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym   5.426.653,50  zł   

Źródło wykonanych przychodów:  

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3.426.653,50 zł 

- kredyty i pożyczki  -  2.000.000,00 zł 

Planowane rozchody na 2018 rok -  697.540,13 zł  z przeznaczeniem na spłatę kredytów 

i pożyczek krajowych 697.540,13 zł 

Wykonane rozchody w okresie  sprawozdawczym -  686.250,00 zł 

- spłata krajowych kredytów i pożyczek - 686.250,00 zł 

- umorzenie pożyczki  -  11.290,13 zł  
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Spłata rat kredytów i pożyczek  następuje zgodnie z terminami wynikającymi z umów. 

Stan zadłużenia na dzień 30.12.2018 rok – 6.700.879,45 zł  

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.700.000,00 zł 

- sprzedaż ratalna – 879,45 zł. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach 
 

Dział Nazwa działu 
Plan na 2018 rok 

po zmianach 
Wykonanie 

do 31.12.2018r 
% 

wykonania 

 
010 
400 

 
600 
700 
750 
751 

 
 

756 
 
 

758 
801 
851 
852 
854 
855 

 900 
 921 

 

 
Rolnictwo i łowiectwo 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną , gaz i wodę 
Transport i łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Administracja publiczna  
Urzędy naczelnych organów kontroli 
władzy państwowej kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 
Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej  
Różne rozliczenia 
Oświata i wychowanie 
Ochrona Zdrowia 
Pomoc społeczna 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rodzina 
Gospodarka komunalna  
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
 

 
973 031,61 
430.805,00 

 
121.100,00 
81.163,60 

206 384,17 
91 662,00 

 
 

3 086 700,00 
 
 

9 918 600,00 
879 447,22 

0,00 
619 177,04 
177 850,00 

7 391 214,40 
636.331,36 

0,00 
 

 
999.295,75 
469 776,55 

 
115 100,00 
85.976,67 

144.541,47 
61.939,63 

 
 

3 324 041,46 
 
 

9 934 916,99 
923 621,79 

360,00 
622 358,89 
177 933,74 

7 343 270,69 
544 409,63 
69 300,00 

 

 
102,70 
109,05 

 
95,05 

105,93 
70,04 
67,57 

 
 

107,69 
 
 

100,16 
105,02 

0,00 
100,51 
100,05 
99,35 
82,07 
0,00 

Razem 24640466,4 24816843,26 100,72 
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Wykonanie  dochodów w poszczególnych działach  i udział procentowy do kwoty 
ogółem wykonanych dochodów budżetu 
 

Nazwa działu Kwotowo Procentowo 

Rolnictwo i Łowiectwo 999.295,75 4,03

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i 
wodę 

469.776,55 1,89

Transportu i Łączność 115.100,00 0,46

Gospodarka mieszkaniowa 85.976,67 0,35

Administracja publiczna 144.541,47 0,58

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
 

61.939,63 0,25

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

3.324.041,46 13,39

Różne rozliczenia  9.934.916,99 40,03

Oświata i wychowanie 923.621,79 3,72

Pomoc społeczna 360 0,01

Pomoc Społeczna 622.358,89 2,51

Edukacyjna opieka wychowawcza 177.933,74 0,72

Rodzina 7.343.270,69 29,59

Gospodarka komunalna 544.409,63 2,19

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69.300,00 0,28

R a z e m 
24.816.843,26 100,00
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Wydatki budżetu gminy w 2018 roku 

 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach 

 

Dział Nazwa działu 
Plan na 2018 r. 

po zmianach 
Wykonanie 

do 31.12.2018 r. 
% 

wykonania 

 
010 
400 
 
600 
700 
710 
750 
751 
 
 
754 
 
757 
758 
801 
851 
852 
853 
 
854 
855 
900 
 
921 
 
 
926 

 
Rolnictwo i łowiectwo 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczna, gaz i wodę 
Transport i Łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Działalność usługowa 
Administracja publiczna  
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona p-poż 
Obsługa długu publicznego 
Różne rozliczenia 
Oświata i Wychowanie 
Ochrona Zdrowia 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie 
pomocy społecznej 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rodzina 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
 
Kultura fizyczna i sport 
 

 
2.358.531,60 

377.900,00 
 

1.462.316,00 
72.300,00 
18.500,00 

2.267.559,47 
91.662,00 

 
 

156.315,00 
 

167.000,00 
60.000,00 

9.707.020,03 
103.240,00 

1.455.021,04 
7.200,00 

 
366.131,00 

7.541.059,40 
1.333.890,36 

 
744.200,00 

 
 

63.620,49 

 
2.305.078,21 

361.299,86 
 

1.126.757,36 
62.219,19 
14.894,00 

2.121.415,02 
61.939,63 

 
 

138.872,69 
 

165.091,20 
0,00 

9.118.212,62 
85.150,02 

1.376.131,64 
7.200,00 

 
303.066,16 

7.437.657,44 
1.146.427,09 

 
409.589,50 

 
 

54.328,87 

 
97,61 
95,61 

 
77,05 
84,67 
80,51 
93,55 
67,57 

 
 

88,84 
 

98,86 
0,00 

93,93 
82,48 
94,58 

100,00 
 
82,33 
98,63 
85,95 

 
55,04 

 
 

85,40 

Razem 28.355.466,40 26.291.330,50 92,72 
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Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i procentowy udział do wydatków 
wykonanych ogółem 
 

 

Nazwa działu Kwotowo Procentowo 

Rolnictwo i Łowiectwo 
 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 
 
Transport i Łączność 
 
Gospodarka mieszkaniowa 
 
Działalność usługowa 
 
Administracja publiczna 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sadownictwa 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Obsługa długu publicznego 
 
Oświata i wychowanie 
 
Ochrona zdrowia 
 
Pomoc społeczna 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Rodzina 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Kultura fizyczna i sport 
 
R a z e m 

2.302.078,21 
 

361.299,86 
 
 

1.126.757,36 
 

61.219,19 
 

14.894,00 
 

2.121.415,02 
 

61.939,63 
 
 

138.872,69 
 

165.091,20 
 

9.118.212,62 
 

85.150,02 
 

1.376.131,64 
 

7.200,00 
 

303.066,16 
 

7.437.657,44 
 

1.146.427,09 
 

409.589,50 
 

54.328,87 
 

26.291.330,50 

8,76 
 

1,37 
 
 

4,28 
 

0,23 
 

0,06 
 

8,07 
 

0,23 
 
 

0,53 
 

0,63 
 

34,68 
 

0,32 
 

5,24 
 

0,03 
 

1,15 
 

28,29 
 

4,36 
 

1,56 
 

0,21 
 

100,00 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych: 

Dz. Rozdz.  

Wydatki 
planowane  

na 2018 r. po 
zmianach 

Wydatki  
inwestycyjne 

w okresie 
sprawozdawczym 
do 31.12.2018 r. 

U w a g i 

010  Infrastruktura 
wodociągowa 
i sanitacja wsi 

1.815.000,00 1.759.790,81  

 01010 Stacja Podniesienia 
Ciśnienia Wody 
w miejscowości 
Zduny 

885.000,00 875.802,62 Zadanie zakończone  
w czerwcu br. Wartość 
nakładów przyjętych na środek 
trwały – 899.072,52 zł. 
Zadanie współfinansowane 
z udziałem środków 
europejskich 

 01010 Przydomowe 
oczyszczalnie 
ścieków 

850.000,00 822.283,19 Wybudowano 
45 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Zadanie zakończono 
w sierpniu  br. Wartość 
nakładów przyjętych na środek 
trwały 846.714,19 zł.  
Zadanie współfinansowane 
z udziałem środków 
europejskich. 

 01010 Przyłącza 
wodociągowe  

20.000,00 720,00 Przyłącza są wykonywane 
w miarę potrzeb na wniosek 
mieszkańców  

 01010 Przyłącze 
kanalizacyjne 

60.000,00 59.408,20 Wybudowano 42 m sieci sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości 
Świedziebnia . Wartość 
nakładów przyjętych na środek 
trwały – 59.408,20 zł 

 01010 Vat do rozliczenia  1.576,80  

600  Transport 
i łączność 

1.086.100,00 767.530,08  
 

 60016 Przebudowa  drogi 
gminnej 
w miejscowości 
Janowo  

75.000,00 74.528,81 Przebudowano 553 m drogi 
gminnej. 
Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 74.528,81  

  Przebudowa drogi 
gminnej  
w miejscowości 
Dzierzno  

80.000,00 79.161,33 Przebudowy dokonano na 
odcinku 535 m. 
Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
79.161,33 zł 
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 60016 Modernizacja drogi 
dojazdowej  do 
gruntów rolnych 
w miejscowości 
Grzęby 

261.100,00 260.285,42 Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
260.285,42 zł 
Zadanie wykonane w terminie 
umownym do 15 października 
2018 r. Przebudowano 
0,680 km drogi gminnej. 
Zadanie dofinansowane 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego Umowa nr UM 
RW.7152.1.147.2018 z dnia 
4 maja 2018 r. 

 60016 Wykonanie 
nawierzchni 
asfaltowej 
w miejscowości 
Zasadki 

310.000,00 7.862,80 Zadanie kontynuowane. 
Planowana jest przebudowa 
1.404 m drogi gminnej. 
Po przeprowadzeniu procedur  
przetargowych w dniu 
24 grudnia 2018 r. została 
podpisana umowa na 
wykonawstwo. Termin 
realizacji został określony na 
31.05.2019 r. 

 60016 Przebudowa -
modernizacja drogi 
gminnej dojazdowej 
do gruntów rolnych  
oraz siedlisk 
gospodarstw rolnych 
w miejscowością 
Zasady Nowe 

251.000,00 250.691,72 Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
250.691,22 zł 
Termin realizacji 15.11.2018 r. 
Przebudowano 900 m drogi 
gminnej  
Zadanie dofinansowane 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko  - 
pomorskiego. Umowa Nr 
UMRW. 7152.1.317.2018 
z dnia 20 września 2018 r. 

 60016 Odtworzenie 
nawierzchni 
asfaltowej na drodze 
Janowo - 
Brodniczka  

109.000,00 95.000,00 Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
95.000,00 zł 

750  Administracja 
publiczna  

73.984,00 18.775,95  

  Zadanie 
pn.”Infostrada 
Kujaw i Pomorza 
2.0” 

73.984,00 18.775,95 Zadanie kontynuowane. 
Zakup infrastruktury 
technicznej  E-Administracja, 
System Informacji 
przestrzennej I etap został 
zrealizowany w grudniu 
2018 r.. Zadanie 
współfinansowane z Urzędem 
Marszałkowskim nr umowy  
WCF-I.433.UE.311/2017 
z dnia 20 kwietnia 2018 r.  
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801  Oświata 
i wychowanie  

1.925.000,00 1.749.353,37  
 
 

  Termomodernizacja 
Szkół 
Podstawowych 
filialnych 
w miejscowości 
Zasady  

890.000,00 862.292,26 Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
881.835,76 zł. 
Zgodnie z zawartą umową 
z wykonawcą zdanie 
zakończono do 31 sierpnia br. 
Zadanie dofinansowane z  
europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Umowa z Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego nr WP-II-
C.433.3.32.2017 z dnia 
21 września 2017 roku 
 

  Termomodernizacja 
Szkół 
Podstawowych 
filialnych 
w miejscowości 
Michałki 

910.000,00 886.800,01 Wartość nakładów przyjętych 
na środek trwały – 
906.343,51 zł 
Zgodnie z zawartą umową 
z wykonawcą zadanie 
zakończono do 31 sierpnia br. 
Zadanie dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Umowa z Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego nr WP-II-
C.433.3.32.2017 z dnia 
21 września 2017 roku 
 

  Budowa boiska 
wraz z bieżnią 
służącą do rekreacji 
w miejscowości 
Janowo 

75.000,00 138,05 Zadanie kontynuowane. 
W 2018 r wykonano mapy 
zasadnicze w celu 
kontynuowania zadania 
w 2019 roku 
Na dofinansowanie zadania 
z udziałem środków 
europejskich została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy 
nr 00384-6935-
UM0210732/18 z dnia 
28 września 2018 r. 
 

  Budowa hali 
sportowej przy Sz P 
w Janowie 
 

50.000,00 123,05   W 2018 r. wykonano mapy 
zasadnicze w celu 
kontynuowania zadania 
w 2019 roku  
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851  Ochrona Zdrowia  28.000,00 28.000,00  

  Dotacja celowa z 
budżetu na 
dofinansowanie 
kosztów zakupów 
inwestycyjnych 
jednostek sektora 
finansów 
publicznych  

28.000,00 28.000,00 Udzielona dotacja dla 
Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ZOZ 
w Brodnicy na dofinansowanie 
zakupu  sprzętu  
elektrochirurgicznego 
Umowa z dnia 27.08.2018 r. 

902   Gospodarka 
komunalna - 
Budowa selektywnej 
zbiórki  odpadów 
komunalnych 

100.000,00 0,00 Zadanie przeniesione do planu 
wydatków inwestycyjnych na 
2019 rok 

921   480.000,00 185.548,22  

 92109 Przebudowa 
świetlicy wiejskiej 
w miejscowości 
Zasadki 

300.000,00 5.676,00 Zadanie kontynuowane. 
Umowa z wykonawcą została 
podpisana 21.11.2018 r. 
z terminem wykonania 
31.12.2018 r. Ze względu na 
warunki pogodowe termin ten 
nie mógł być dotrzymany 
w związku z tym podpisano 
aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 
2018 r. na termin wykonania 
do 29 marca 2019 roku. 

 92109 Budowa miejsca 
rekreacji – otwarte 
strefy aktywności 
siłownie plenerowe 

180.000,00 179.872,22 zł Wartość nakładów 
przeniesionych na środek 
trwały – 179.872,22 zł 
Zadanie dofinansowane 
z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.Umowa 
Nr 2018/0392/7476/SubA/DIS
/OSA z dnia 17.08.2018 r. 

R a z e m 5.508.084,00 4.508.998,43  
 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

W Gminie Świedziebnia zrealizowano w 2018 roku następujące projekty ze środków 

zewnętrznych: 

  Otwarte Strefy Aktywności 

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności. Całkowita wartość inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności w miejscowości Świedziebnia” wyniosła: 173 275,95 zł z tego wartość 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 69 300,00 zł. 
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  Lokalny Animator Sportu 

  Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Operatora 

wyłonionego w drodze konkursu  dofinansowanie w ramach projektu Lokalny Animator 

Sportu na pokrycie  jednej drugiej wynagrodzenia Animatorów pracujących na obiekcie 

sportowym ORLIK w okresie od marca do listopada 2018r. Pozostała część wynagrodzenia 

została wypłacona ze środków jednostki samorządu terytorialnego. 

 
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 
  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Samorząd województwa Kujawsko – 

Pomorskiego  gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka 

wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wyniku czego w lipcu 2018 roku została podpisana umowa 
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o dofinansowanie  projektu pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji 

stabilizująco–uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny wraz 

z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Świedziebnia”. Realizacja 

inwestycji nastąpiła w 2018 roku. Całkowita wartość inwestycji  wyniosła  1 875 785,84 zł 

z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 881 096,00 zł. W wyniku realizacji 

niniejszej inwestycji wybudowano 45 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stację  

stabilizująco–uzupełniającą wodę w sieci wodociągowej. 

         

 

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Gmina Świedziebnia w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem”, 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach, wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania” otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 

3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 

3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 1 790 797,95 z czego dofinansowanie w wysokości 912 514,97 zł. 
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  „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej” 
 
Gmina realizowała projekt pn. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej” w okresie 

od  1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Niniejszy projekt dofinansowany był 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Skierowany został do dzieci 

i nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Świedziebni.  

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 

poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz jego bieżące finansowanie. 

Projektem zostały objęte dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dwóch nauczycieli. 

W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego nowy 

oddział przedszkolny oraz w części wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego świetlicę dla 

oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne 

o wartości 5 575,00 zł. Zrealizowano zajęcia dodatkowe w pięciu kierunkach tj. aktywność 

plastyczna, aktywność ruchowa, aktywność taneczna, aktywność wokalna oraz rozwój mowy 

-zabawy słowne. Wynagrodzenie osób prowadzących niniejsze zajęcia finansowane były 

również w ramach projektu. Dla wszystkich dzieci z oddziałów przedszkolnych zapewniliśmy 

wówczas ciepły posiłek. Nauczyciele objęci projektem podnieśli swoje kompetencje 

korzystając z szeregu szkoleń/warsztatów, jakie zostały zaplanowane w projekcie. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 104 781,75 zł, w tym wartość dofinansowania: 89 064,48 zł, co 

stanowiło 85% wartości projektu. 

 

Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 

W 2018 roku przy udziale środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wybudowano dwie drogi 

w następujących miejscowościach: 

a) Grzęby – 0,650km w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją i grysami, 

b) Zasady Nowe – 0,900km w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją i grysami. 
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Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

W 2018 r. zutylizowano 39,10 Mg azbestu z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy środków WFOŚiGW w Toruniu. 

 

Środki z Funduszu Sprawiedliwości 

Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i często to od ich 

natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Przed strażakami stawia 

się nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

W 2018 roku Gmina na realizację powyższych zadań otrzymała z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, środki 

finansowego w wysokości 44.099,99 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.  

Z otrzymanych środków zakupiono defibrylator, agregat prądotwórczy, przenośne 

zestawy oświetleniowe, pilarkę do drewna, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania 

ofiar wypadków, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów latarki zabezpieczenie poduszki 

powietrznej kierowcy. Zakupiony sprzęt przekazano  Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Nabyte wyposażenie zapewne umożliwi naszym strażakom sprawne udzielanie 

pierwszej pomocy i z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych 

działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych, 

ratując ludzkie życie. 

 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 

21 
 

4. Oświata 

Stan  organizacji  szkół w Gminie Świedziebnia w roku kalendarzowym 2018     

 

Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

01-06-2018 09-12-2018 01-06-2018 09-12-2018 

1 Szkoła Podstawowa                    
im. ppor. Piotra  Wysockiego           
w Świedziebni 

15 17 293 329 

2 Szkoła Podstawowa                               
w Janowie 

7 8 87 97 

3 Szkoła Filialna  w Michałkach 2 2 21 17 

4 Szkoła Filialna w Zasadach           3 3 17 16 

Razem 27 30 418 459 

1 Gimnazjum  
im. św. Stanisława Kostki 
w Świedziebni 

5 3 119 64 

Razem 32 33 537 523 

 

Stan  organizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach  podstawowych  

Wyszczególnienie 
Liczba oddziałów Liczba uczniów 

01-06-2018 09-12-2018 01-06-2018 09-12-2018 

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

4 4  78                                      88 

Oddział przedszkolny w Szkole                            
Podstawowej  w Janowie 

1 1 19                                                       22 

Oddział przedszkolny w  Szkole                                
 Filialnej  w Michałkach                          

1 1 11                                                                      12 

Oddział przedszkolny w Szkole                                    
Filialnej  w Zasadach  

1 1 15                                                            15 

Razem 7 7 129 137 
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Zatrudnienie nauczycieli w 2018 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 

38 6 3 12 17 

Szkoła Podstawowa                                                      
w Janowie 

19 0 1 6 12 

Szkoła Filialna 
w Michałkach 
im. Komisji Edukacji  
Narodowej                    
w Michałkach 

4 0 0 4 0 

Szkoła Filialna  
w Zasadach 

5 0 1 4 0 

Gimnazjum 
im. św. Stanisława 
Kostki w Świedziebni 

20 0 2 5 13 

Ogółem 86 6 7 31 42 

 
Zrealizowane wydatki za rok 2018 
 

Rodzaj wydatków 
Oddziały 

Przedszkolne 

Szkoły dla dzieci i młodzieży 
Suma 

wydatków Szkoła 
podstawowa 

Gimnazjum 

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 576.593,94 4.298.101,14 1.357.388,48 6.232.083,56 
Wydatki rzeczowe 1.404,11 110.135,90 22.963,92 134.503,93 
Remonty - 23.813,77 - 23.813,77 
Koszty eksploatacyjne - 149.426,44 79.463,03 228.889,47 
Pozostałe wydatki na zadania oświatowe 67.556,33 442.878,37 36.782,74 547.217,44 
Odpisy na fundusz socjalny 26.610,37 220.168,16 55.605,03 302.383,56 
Inwestycje - 1.749.353,37 - 1.749.353,37 
Doskonalenie nauczycieli i kadry 1.177,81 12.455,87 2.400,00 16.033,68 
Wysokość wydatków wg budżetu bez  
GZEAS 

673.342,56 7.006.333,02 1.554.603,20 9.234.278,78 

 
Dodatek uzupełniający 
 

Średnia płaca nauczyciela jest gwarantowana ustawą Karta Nauczyciela (art. 30a). 

Jeżeli płaca nauczyciela nie osiągnęła średniej wysokości określonej w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, wypłacany jest dodatek uzupełniający. Dodatek uzupełniający za rok 

kalendarzowy 2018 nie był wypłacony – ponieważ płaca nauczycieli osiągnęła średnią 

wysokoś. 
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 
2018 
 

Ilość pracodawców 
Kwota wypłacona 

pracodawcom 
Ilość uczniów 

                         23 189.251,53 zł 25 

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. 

 
Finanse oświaty 
 

Dane statystyki finansowej 
Plan 

finansowy    
na rok 2018 

Wydatki                      
za rok 2018 

1 Budżet Gminy 27.557.345,15 26.291.330,50 
2 Budżet Oświaty 10.357.533,17 9.421.278,78 
3 Udział wydatków oświaty w finansowaniu wydatków 

gminy (w %) 
37,79% 35,83% 

4 Kwota części oświatowej subwencji ogólnej  4.891.479,00 4.902.813,00 
5 Dotacje celowe 267.654.17 324.375,58 
6 Środki własne JST  5.253.803,81 4.194.090,20 
7 Udział subwencji ogólnej i dotacji celowej 

w finansowaniu wydatków oświaty (w %) 
49,55% 55,48% 

8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0 0 
9 Wydatki na oświatę w dziale 801 i 854 (bez wydatków 

inwestycyjnych) - szkoły 
6.695.977,17 6.342.951,35 

10 Wydatki na oświatę i szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia  12.803,02 11.811,83 
11 Wydatki na oświatę w dziale 801 i 854 (bez wydatków 

inwestycyjnych ) - przedszkola 
655.691,00 673.342,56 

12 Wydatki na oświatę – przedszkola w przeliczeniu na 
1 ucznia 

4.821,26 5.219,71 

13 Wydatki na oświatę w dziale 801 i 854 (bez wydatków 
inwestycyjnych ) – szkoły i przedszkola 

7.351.668,17 7.016.293,91 

14 Wydatki na oświatę  - szkoły i przedszkola w przeliczeniu 
na 1 ucznia 

11.155,79 10.534,98 

15 Wydatki z tytułu dowozu dzieci do szkoły 472.600,00 468.631,50 

16 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników ( art.122 – ustawy Prawo 
oświatowe) 

172.796,00 189.101,53 

17 Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły 5.000,00 4.938,25 
18 Kwoty dotacji udzielonej szkołom i przedszkolom 

niepublicznym w JST, łącznie z kwotą refundacji 
udzielonej innym gminom 

46.500,00 39.468,44 

19 GZEAS 361.800,00 343.692,65 
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Zestawienie inwestycji i remontów w szkołach w roku 2018:                                                              
 
Lp. Zakres prac inwestycyjno – remontowych w szkołach 

podstawowych* 
Kwota w zł 

I. Szkoła Podstawowa w Świedziebni: 
1. Zakupiono meble szkolne   2.580,00 

2. Naprawiono dach na budynku sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni  oraz  naprawiono 
ogrodzenie boiska (usługa+materiał). 

9.283,20                                               

3. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki fizyki, biologii, 
chemii i geografii (w tym kwota 38.759,71zł z 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). 

39.321,40 

4. Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziałów 
przedszkolnych 

4.930,05 

5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   40.073,88 
RAZEM 96.188,53 

II. Szkoła Filialna w Michałkach: 
1. Termomodernizacja Szkoły ( 09.2018) 883.510,44 
2. Pomalowano 4 sale lekcyjne, 2 korytarze, klatkę 

schodową, szatnię, wiatrołap, magazynek    sportowy, 
pokój nauczycielski wraz z uzupełnieniem ubytków po 
pracach hydraulicznych (termomodernizacja budynku) 

2.446,00 

3. Naprawiono instalację elektryczną, koszt naprawy wraz z 
materiałem  

2.098,95 

4. Zakupiono kosiarkę do trawy   999,99      
                                             RAZEM 889.055,38 
III. Szkoła Filialna w Zasadach: 
1. Termomodernizacja Szkoły ( 09.2018) 859.348,09 
2. Pomalowano 4 sale lekcyjne, 2 korytarze, klatkę 

schodową, szatnię, wiatrołap, magazynek    sportowy, 
pokój nauczycielski wraz z uzupełnieniem ubytków po 
pracach hydraulicznych (termomodernizacja budynku) 

2.609,70 

3. Naprawiono instalację elektryczną, koszt naprawy wraz z 
materiałem  

889,42 

 RAZEM 862.847,21 
IV. Szkoła Podstawowa w Janowie: 
1. Zakupiono meble szkolne  9.399,20 
2. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki fizyki i chemii   6.871,33 
3. Malowanie ścian w toaletach oraz na korytarzach, 

montażu nowych drzwi w klasach i pokoju 
   nauczycielskim   (usługa+materiał). 

6.486,50  

4. Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziału 
przedszkolnego   

417,13 

5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   11.749,81 
                                      RAZEM 34.923,97 

V. Gimnazjum w Świedziebni:  
1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe    3.750,27 

*Bez oddziałów przedszkolnych, bez gimnazjum 
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Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018  

Wyszczególnienie 
2018 rok 

Liczba nauczycieli Kwota 

1. I semestr  7 2.100,00 zł 

2. II semestr 2 600,00 zł 

Razem 9 2.700,00 zł 

3. Zespół Doradców Metodycznych umowa zawarta na kwotę 4.500,00 zł 

Razem 7.200,00 zł 

 
 

Realizacja  zadań oświatowych  gminy  na rzecz  uczniów i szkół 

Stypendia szkolne  w roku 2018  

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku 

szkolnego (sytuacja losowa). 95% środków finansowych na ten cel gmina otrzymuje w formie 

dotacji celowej, pozostałe 5% dotuje gmina. Z tej formy wsparcia w 2018 roku korzystali  

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują 

na terenie gminy. Kryterium  dochodowe: 

- dla osoby w rodzinie do końca września 2018 roku  wynosiło 514 zł, natomiast   

- od 1 października 2018 roku kryterium dochodowe wzrosło do kwoty 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 2018r. poz.1358). 
 

Okresy wypłat Kwota Ilość uczniów 

styczeń - czerwiec 2018 rok 104.716,00 zł 167 

wrzesień – grudzień 2018 rok   78.284,00 zł 147 

Na powyższe zadanie otrzymano dotację  z budżetu Wojewody w kwocie 173.850,00zł,                                   
Gmina Świedziebnia przydzieliła z własnych środków kwotę 9.150,00 zł ( 5%)  razem przeznaczono                        
na wypłatę  kwotę 187.000,00 zł.                                                                                                                                                         
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Dożywianie  uczniów 
 

Szkoła 
styczeń-czerwiec 2018               
I półrocze – ilość osób 

wrzesień-grudzień  
2018                

 II  półrocze – ilość osób 

Szkoła Podstawowa  w Świedziebni     62 85 

Szkoła Podstawowa  w Janowie           29 37 

Szkoła Filialna w Michałkach               9 5 

Szkoła Filialna w Zasadach                 14 15 

Gimnazjum w Świedziebni 24 14 

Razem: 138 156 

 

Dowóz dzieci w 2018 roku  

1) Zorganizowano do  wszystkich szkół na terenie Gminy Świedziebnia dowóz ok. 324 

uczniów. 

Koszt za dowóz uczniów do szkół w roku 2018 wyniósł 145.980,20 zł    

(za usługi  przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym). 

2) Zorganizowano bezpłatny transport zbiorowy i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych do 

przedszkoli i szkół specjalnych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki znajdującej się poza obwodem czy  też obszarem gminy. 

Dowóz 7 osób: 

   -  kwota za okres od stycznia do czerwca 5.200,00 za 1 m-c,   

   -  od września do grudnia 6.200,00 zł za 1 m-c. 

  3) Zwrot kosztów dowozu i przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich 

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

specjalnych szkoły znajdującej się poza obwodem gminy. 

      Zwrot kosztów dowozu  za 5 osób za rok 2018 wyniósł 11.693,71 zł. 
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Osiągnięcia uczniów w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni w roku 

2018 

Konkursy: 

1. Udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych dla uczniów 

gimnazjum  przez Kujawsko –Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

2. Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Dyrektora Gimnazjum w Świedziebni (dla 

uczniów gimnazjów z terenu powiatu). 

3. Udział w Powiatowym Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Wydarzenia i działania: 

1.Organizacja „Dnia św. Patryka” – turniej znajomości języka angielskiego, dla gimnazjów 

powiatu brodnickiego. 

2. Czynny udział w Powiatowej Lidze Strzeleckiej oraz zawodach w sportach obronnych. 

3. Zbiórki nakrętek w celu wspierania leczenia dziecka chorego z naszej gminy. 

4. Współpraca z OEE WILGA w Górznie – (zajęcia warsztatowe, ekologiczne, artystyczne 

itp.). 

5. Udział w Nocnych Manewrach Patriotycznych ( z okazji Dnia Niepodległości). 

6. Udział w pisaniu listów Amnesty Internationale w obronie wolności więźniów sumienia. 

7.Realizacja programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie” we współpracy 

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy. 

8. Udział w akcji „Zbieramy baterie”.  

9. Noc w szkole. 

10. Zajęcia rekreacyjne na basenie połączone z nauką pływania. 

11. Udział w ogólnopolskim projekcie „ Lepsza szkoła”- GWO. 

12. Program zdrowotny „Jeść aby żyć czy żyć aby jeść”. 

13. Projekt „dzień.de/der-tag.pl”połączony z wizytą Deutsch Wagen Tour. 

14. Projekt „Mistrz Sudoku”. 

15. Warsztaty artystyczne w ramach współpracy z „ Galerią u Teodoryka”. 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie w 2018 roku 

Konkursy:  

1. Konkurs Wiedzy Religijnej  Benedictus „Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie”-  

IV miejsce etap dekanalny. 

2. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej BDK – III miejsce.  
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3. Konkurs literacki „List do św. Mikołaja” – wyróżnienie. 

4. Konkurs „Drogi do niepodległości” – II miejsce, wyróżnienie - etap wojewódzki. 

5. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Gżegżółka” – II miejsce. 

6. Konkursu kaligraficzny dla uczniów klas I-III. 

7. Zorganizowanie VIII Powiatowego Konkursu Poezji Obcojęzycznej dla Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych. 

8. Zorganizowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Wakacyjnej. 

9. Udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa 

Europejskiego pod hasłem: „ Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny uczeń IV edycji – Prawo, 

Przyjaźń, Tolerancja” – otrzymanie certyfikatu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny 

Uczeń.” 

10.  Gminny konkurs „Bajkowy Teatrzyk Przedszkolaka”. 

11.  Zorganizowanie VIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Lubię wiersze”. 

12. Szkolny konkursu plastyczny  „Zdrowy styl życia bez uzależnień”. 

13. Udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski „ Ekologiczny 

Edukator Szkolny 2018.” 

14. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski „ Ekologiczny Edukator Szkolny 

2018” – IV miejsce, otrzymano dotację na projekt edukacyjny zrealizowany przez 

uczniów. 

Wydarzenia i działania: 

1. Udział w akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”. 

2. Udział w akcji Caritas „Pola nadziei”. 

3. Zorganizowanie IV Powiatowego Przeglądu Kabaretów Szkolnych „Bez krawata”. 

4. Szkolna akcja Samodzielnego Czytania. 

5. Spotkanie z autorką książek dla dzieci  Elżbietą Bednarczyk.  

6. Udział w kampanii „Cała Polska Czyta dzieciom”. 

7. Realizacja projektu edukacyjnego „Zobaczę swój region, poznam jego kulturę i historię”. 

8. Udział uczniów i nauczycieli w Interdyscyplinarnych Warsztatach „Ku przyszłości”. 

9. Udział w projekcie „Lubię tu być… na zielonym!”. 

10. Udział uczniów klasy III w projekcie „Umiem pływać”. 

11.  Udział w Ogólnopolskiej Akcji TAK.POMAGAM! –  publiczne zbiórki żywności. 

12. Udział w akcji „Dzień zdrowego śniadania”. 

13. Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa dla uczniów). 
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14. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego. 

15. Organizacja zbiórki zużytych baterii. 

16. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

17. Udział w akcji „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. 

18. Organizacja zbiórki plastikowych nakrętek w ramach pomocy dla chorego dziecka. 

19. Zorganizowanie  Festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Janowie,  

20.Udział w projekcie „ Edukacja społeczności  zamieszkującej obszary chronione 

województwa      kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – „Lubię tu 

być na zielonym”  – w ramach tego projektu szkoła otrzymała możliwość wyjazdu na 

wycieczkę darmową w Bory Tucholskie ”ZIELONA SZKOŁA” dla 40 uczniów. 

21. Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Rudzie. 

22. Udział w akcji „ Dokarmianie ptaków”. 

 

Osiągnięcia uczniów w Szkole Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni  

w roku 2018. 

Konkursy: 

1. Udział dzieci z oddziałów przedszkolnych w gminnym wiosennym konkursie 

recytatorskim, konkursie teatralnym w Janowie oraz z VII Międzypowiatowym Festiwalu 

„Kołomyjka”  pod hasłem „Tańczymy i śpiewamy dla Niepodległej”. 

2. Udział zespołu wokalnego w XX Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Brodnicy, 

oraz  w Międzydekanalnym Festiwalu Pieśni Maryjnych i Religijno – Patriotycznych   

w Górznie oraz  w XII  Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej w Osieku. 

3. Udział w międzyszkolnym konkursie piosenki wakacyjnej w Janowie. 

4. Udział w gminnym konkursie ortograficznym dla klas trzecich „ Niech pamięta mądra 

główka,  jak się pisze trudne słówka”. 

5. Udział w diecezjalnych konkursach plastycznych „Droga do świętości św. Stanisława 

Kostki” i „ Ewangelia wg św. Mateusza widziana oczami dziecka”. 

6. Udział w konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie 

gminnym i powiatowym. 

7. Udział w X edycji konkursu czytelniczego „Czy znam, wiem i potrafię?” w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy. 
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8. Udział w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla szkół podstawowych „Gżegżółka  

z motywem Orderu Uśmiechu w Osieku.  

9. Udział w konkursie piosenki wakacyjnej w języku angielskim w Osieku. 

10. Konkursy przedmiotowe Kuratora Oświaty na etapie szkolnym  z biologii, chemii, fizyki, 

geografii, historii, języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Do kolejnego etapu 

zakwalifikowali się uczniowie  z historii i z matematyki.  

11. Udział w Powiatowym Konkursie „ Kalendarz Adwentowy” w Jabłonowie Pomorskim. 

12. Udział 2 uczennic w VI Powiatowym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych w Brodnicy. 

13. Odbyły się wszystkie konkursy zaplanowane w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III 

oraz klasach IV-VIII. 

14. Udział zespołu wokalnego w eliminacjach do XXI Powiatowym Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek  w Brodnicy. 

15. Udział w gminnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. 

16. Udział klas II w bajkowym konkursie rysunkowym Plastka organizowanym przez 

Fundację Plastics Europe Polska. 

17. Uczniowie Szkoły Filialnej w Zasadach  wzięli  udział w konkursie w parafii Sadłowo na 

najładniejszy różaniec, 

18. Udział w konkursie plastycznym pod hasłem  „ Na drodze świeć przykładem” 

organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium 

Oświaty w Bydgoszczy delegatura w Toruniu. 

19. Udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym we wrześniu 2017roku – 3 uczniów 

zakwalifikowało się do etapu rejonowego, 1 uczeń zakwalifikował się do etapu 

wojewódzkiego w miesiącu maju 2018r. -  został finalistą. 

Wydarzenia i działania:  

1. Uczniowie szkoły wzięli udział w wyjazdach na warsztaty realizowane w ramach projektu  

„Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne „Ku przyszłości”. 

2. Realizowano zajęcia na basenie w ramach programu „Umiem pływać” oraz zajęcia  

w szkole w ramach Programu „ Szkolny Klub Sportowy”. 

3. W oddziałach przedszkolnych realizowano zajęcia rozwijające zainteresowania 

dzieci w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

4. W szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Białej Laski – placówka otrzymała certyfikat 

„Szkoły przyjaznej osobom niewidomym”. 
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5. Szkoła realizowała „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa dla uczniów). 

6. W ramach działalności świetlicy środowiskowej uczniowie wyjechali na musical 

profilaktyczny do BDK w Brodnicy oraz odbyła się noc w szkole dla uczniów klas IV-VI. 

7. W szkole przez cały rok prowadzono zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek, baterii. 

całkowity zysk ze zbiórki makulatury przeznaczono na zakup nagród na konkursy 

oraz środków dydaktycznych. 

8. Odbył się w szkole Dzień Świadomości Autyzmu. 

9. Odbyły się 2 festyny rodzinne: przy Szkole Filialnej w Michałkach i przy Szkole Filialnej 

w Zasadach. 

10. W szkole przez cały rok szkolny realizowano programy profilaktyczne, ekologiczne, 

prozdrowotne we współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi szkołę. 

11. Udział w akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”. 

12.Udział w kampanii „Cała Polska Czyta dzieciom”. 

13. Udział uczniów i nauczycieli w Interdyscyplinarnych Warsztatach „Ku przyszłości”. 

14. Udział w projekcie „Lubię tu być… na zielonym!”. 

15.  Udział w Ogólnopolskiej Akcji TAK.POMAGAM! –  publiczne zbiórki żywności. 

16. Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa dla uczniów). 

17. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego. 

18. Organizacja zbiórki zużytych baterii. 

19. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

20. Udział w akcji „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. 

21. Organizacja zbiórki plastikowych nakrętek w ramach pomocy dla chorego dziecka. 

22. Zorganizowanie  Festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Janowie. 

23.Udział w projekcie „ Edukacja społeczności  zamieszkującej obszary chronione 

województwa  kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – „Lubię tu być 

na zielonym.”– w ramach tego projektu szkoła otrzymała możliwość wyjazdu na wycieczkę 

darmową w Bory Tucholskie ” ZIELONA SZKOŁA” dla 40 uczniów. 

24. Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Rudzie. 

25. Udział w akcji „Dokarmianie ptaków”. 

Inne  programy realizowane w szkołach: 

•  Udział w programie, „Sprzątanie Świata”,  

•  Impreza środowiskowa dla dziadków i babć, 

•  Impreza środowiskowa – „ Dzień Matki i Ojca”. 
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•  Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

• Prosty kręgosłup, 

• Szkoła bez przemocy, 

• Góra grosza, 

• Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

Podsumowanie    

Przedstawione powyżej informacje o zakresie realizowanych zadań oświatowych 

poświęcone  są funkcjonowaniu szkół w Gminie Świedziebnia w roku 2018. Na podstawie 

przedstawionych  informacji otrzymanych ze szkół dokonano podsumowania działalności 

szkół w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym oraz ekonomicznym. 

Działania gminy dążą w kierunku dostosowania oferty edukacyjnej szkół do 

warunków otoczenia i potrzeb mieszkańców  oraz zapewnienia optymalnych warunków 

kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Stąd wymóg stałego monitorowania, wsparcia 

przemian oświatowych i współpracy w środowisku lokalnym. 

 

5. Kultura i sport  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni i jej filie, wraz ze szkołami 

podstawowymi i gimnazjum jest animatorem życia kulturalnego na wsi, zapewnia dostęp do 

źródeł wiedzy i do nowości wydawniczych, tworzy środowisko dla ciekawego spędzania 

czasu przez dzieci i młodzież, łączy  pokolenia adresując swoją ofertę do rożnych grup 

wiekowych, spełniając w ten sposób swoje zadania statutowe.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni funkcjonuje jako samorządowa 

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

cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (2,125 etatu) oraz i główna 

księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu). Ponadto w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. 

zatrudniona była pracownica w wymiarze 1/2 etatu w ramach kontynuacji  stażu na podstawie 

umowy z brodnickim Urzędem Pracy. 

 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. 
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GROMADZENIE ZBIORÓW 
 

KSIĄŻKI 
ZAKUP  

ze środków 
budżetowych 

ZAKUP  
z dotacji Biblioteki 

Narodowej   
DAR RAZEM 

ilość przybytków   642 egz. 233 egz. 28 egz. 903 egz. 

kwota 13.171,15 zł 4.348,00  zł 475,00 zł 17.994,15 zł 

 
 
SELEKCJA ZBIORÓW 
  

UBYTKI 
Ilość Wartość 

2.215 egz. 4.881,42 zł 
  

W omawianym okresie GBP w Świedziebni prenumerowała 13 tytułów czasopism - 

na ten cel wydatkowano 1 889,71 zł. 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”. 

  
CZYTELNICTWO 
 

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 569 użytkowników biblioteki, w tym 542 

czytelników 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 

19 174 54 39 20 132 71 33 258 148 136 
 
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW: 
 

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

on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 21 576 książek. 

W okresie sprawozdawczym wskaźniki wykorzystania zbiorów kształtowały się następująco: 

 Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 4151 

 Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców -  2,89 

 Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  - 168,3  

 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz - 9.223 egz. 

 Udostępnienia księgozbioru na miejscu - 102 egz. 

 Udzielone informacje – 206 
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Do 31.12.2018r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło  6.013 osób w tym: 

• wypożyczalnia – 5.171 osób 

• czytelnia –  102 osoby 

• czytelnia internetowa – 249 osób 

• imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – 842 osób 

 

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM: 

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:  322 egz. 

Wypożyczenia czasopism na miejscu:  927 egz. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI: 

Rola i misja biblioteki zmienia się i będzie się zmieniać wraz ze społeczeństwem. 

Biblioteka w Świedziebni stara się, w miarę swoich możliwości finansowych, organizować 

i wprowadzać  szereg nowych i ciekawych form pracy; od spotkań autorskich, spotkań 

z ciekawymi ludźmi, po imprezy integrujące różne pokolenia. 

 

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi 

• 15.01.2018r. - spotkanie autorskie z Panem Karpiem (Zbigniewem Szczepańskim)  

w Bibliotece Głównej w Świedziebni 

• 15.03.2017r. - wizyta Klubu Seniora „Katolik” ze Świedziebni, spotkanie autorskie 

z Jolantą Szwalbe 

• 12.04.2018r. – spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim 

• 21.11.2018r.- spotkanie z Andrzejem Szalkowskim, dyr. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 

, na temat historii i symboliki cmentarzy (zwłaszcza na terenie ziemi dobrzyńskiej 

i w Gminie Świedziebnia). 

 

Ferie w bibliotece 

• 12.02.2018r. -  Warsztaty BIŻUTERIA – 22 osoby 

• 16.02.2018r. -  Warsztaty TEATR – 22 osoby 

 

Wakacje w bibliotece 

• 15.07.2018r. - 22.07.2018r. -  Angielski w bibliotece - warsztaty  językowe 

i kulturoznawcze z  trójką wolontariuszy z Indonezji, Chin i Tajlandii - 13 osób 
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Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek: 

• przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) 21 grup szkolnych  -  lekcje  biblioteczne, 

edukacja czytelniczo-medialna 

 

Dyskusje o literaturze/promocja czytelnictwa 

• działający przy GBP w Świedziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył  3 spotkania   

• działający przy GBP w Janowie Dyskusyjny Klub Książki odbył  10 spotkań 

• Koło Miłośników Książki w filii bibliotecznej w Janowie odbyło  18 spotkań 

• 16 spotkań w Filii w Janowie w ramach akcji  "Cała Polska czyta dzieciom" 

• Szkolna Akcja Samodzielnego Czytania 

 

Konkursy 

• Czytelnicy Filii w Janowie uczestniczyli w konkursie „Drogi do niepodległości” 

w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-

pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim zorganizowanym przez 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu  - II miejsce 

i wyróżnienie 

• Konkurs czytelniczy -„Polecam Ci tę książkę” w Filii Janowo 

• konkursy plastyczne w Filii w Zasadach – 2 

 

Imprezy 

• 6.06.2018r. – konferencja dyrektorów bibliotek publicznych z podregionu toruńskiego 

• 21.06.2018r. - na scenie GBP w Świedziebni  mamy przedszkolaków 

z SP Świedziebni wystawiły spektakl „Smerfy”   

• apel z okazji Tygodnia Bibliotek „Kochajmy książki” 

• pasowanie w  Filiach w Zasadach i Janowie -  2 imprezy 

• 29.09.2018r. - 9. Powiatowy Festiwal Piosenki w Świedziebni , współorganizowany 

przez chór Arioso i bibliotekę  - „Od niepodległości do wolności 1918-2018”. 

• andrzejki w Filii Janowo 

• współpraca przy organizacji dożynek gminno-parafialnych 
 

 Działalnością sportową w Gminie Świedziebnia zajmują się szkoły oraz organizacje 

pozarządowe. Gmina użycza do prowadzenia zajęć obiektów sportowych.  

W roku 2012 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zbudowano pomiędzy 
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Szkołą Podstawową w Świedziebni, a Gimnazjum w Świedziebni bazę sportową Orlik 2012. 

Jest to ogólnodostępny, bezpłatny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem 

socjalnym. Założeniem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej 

infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.  

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

przy budynku dotychczasowego Gimnazjum w Świedziebni. W godzinach popołudniowym 

jest dostępna dla społeczeństwa gminy. Pozostałe obiekty sportowe służą miejscowym 

uczniom.  

Przy Szkole Podstawowej w Świedziebni oraz Szkole Filialnej w Michałkach znajdują 

się urządzenia siłowni zewnętrznych. Ponadto w 2018 r. w parku w Świedziebni wybudowano 

Otwartą 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. 

 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 2018 r. do konkursu przystąpił jeden podmiot – Stowarzyszenie Ludowy Zespół 

Sportowy w Świedziebni, któremu powierzano realizację w/w zadania. 

 

 6. Pomoc społeczna 

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1508 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni realizuje 

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

Dane o korzystających z pomocy społecznej 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w analizowanych latach ma 

tendencję wzrostową i wynosi od 199  w 2017 r. do 207 w 2018 r. Dominującą przyczyną 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest ubóstwo. W 2017 r. przyznano pomoc 

z  powodu ubóstwa  118 rodzinom a w 2018 r. 114 rodzinom. Drugą w kolejności przyczyną 

jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W 2017 r. przyznano pomoc 

z powyższego powodu 74 rodzinom a w 2018 r. 73 rodzinom. 

Klientami Ośrodka są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy nieaktywne zawodowo w liczbie 68  rodzin w 2017 r. i 57 w 2018 r.  
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Powody udzielenia pomocy rodzinom w 2018 roku 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia – ranking 
LICZBA RODZIN - 

Ogółem 

Ubóstwo 114 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem 

73 

Bezrobocie 57 

Bezradność w sprawach opiek. – wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem – w tym: 

rodziny wielodzietne 

49 

Niepełnosprawność 35 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego-ogółem- w tym: rodziny niepełne 

19 

Zdarzenia losowe 16 

Długotrwała lub ciężka choroba 12 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

3 

Alkoholizm 1 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 

Wartość wydatków na pomoc społeczną znacznie wzrosła od 8 887 099 zł w 2017 r. 

do 9 044 220 zł w 2018r. Z analizy wypłaconych zasiłków okresowych wynika, iż zmalała 

liczba wypłaconych świadczeń od 517 w 2017 r. do 413 w 2018 r. oraz wartość wypłaconych 

świadczeń wynosi od 241 017  zł w 2017r. do 177 807 zł w 2018 r. Wartości dotyczące 

zasiłku celowego w analizowanych latach maleją od 110 w 2017 r. do 95 w 2018 r. Koszty 

wypłaconych świadczeń wynoszą od 86 781  zł w 2017 r. do 70 458 zł w 2018 r. Analiza 

przyznanego świadczenia w formie posiłku wskazuje na tendencję spadkową od 

139 w 2017 r. do 126 w 2018 r. Analiza odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w domu 

pomocy społecznej wskazuje na realizacje zadania na poziomie od 279 980 zł w 2017 r. 

(11 osób) do 351 399 zł (14 osób) w 2018r. 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych. Liczba rodzin, którym przyznano 

decyzją świadczenie ma tendencję spadkową od 379 w 2017 r. do 363 w 2018r. 

Nastąpił nieznaczny spadek  liczby świadczeń pielęgnacyjnych od 383 w 2017 r. do 

376 w 2018 r. 
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Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka. Liczba świadczeń – dodatek z tytułu urodzenia dziecka utrzymywał się na podobnym 

poziomie i wynosił 49 w 2017 r., a 48 w 2018 r. Liczba zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 

wzrosła od 44 w 2017 r. do 59 w 2018 r. 

Świadczenia wypłacone z pomocy społecznej 
 

 
 

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania mieszkańców usługami 

opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania. W 2017 r. z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby 

natomiast w roku 2018 liczba osób wzrosła do 6. W roku 2017 oraz w roku 2018 ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania skorzystało 3 dzieci. Ponadto od roku 2018 jednej osobie przyznano 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na 

podstawie postanowienia sądu.  

W analizowanych latach liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków 

mieszkaniowych utrzymuje się na takim samym poziomie i wynosi 24. 

Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy społecznej wymaga wsparcia 

z powodu ubóstwa, bezradności i bezrobocia, zatem ubóstwo jest dominującym problemem 

społecznym w Gminie.  

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zatrudniono asystenta rodziny, który swoim wsparciem obejmuje rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Po analizie Oceny Zasobów 
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Pomocy Społecznej wskazano 4 obszary problemów społecznych wymagających podjęcia 

dodatkowych działań mających na celu poprawę jakości życia osób korzystających z pomocy 

społecznej. 

 

  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 i stomatolog. 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 oddalonej o 15 km Brodnicy. W Brodnicy 

mieszkańcy gminy mogą  skorzystać między innymi z usług gabinetów specjalistycznych, 

zarówno publicznych jak i prywatnych, szpitala i kilku aptek. Rozszerzenie oferty medycznej 

można znaleźć także w położonym niedaleko 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 m.in. realizację w 2018 r. 

szczepień przeciwko pneumokokom.  

 

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 działalność  służb,  które  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  publiczne  –  

Komendę  Powiatową  Policji  oraz  bezpieczeństwo  pożarowe - Ochotnicze Straże Pożarne 

i Powiatową Straż Pożarną. 

Na terenie gminy Świedziebnia działa siedem jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych zrzeszających w swych szeregach 201 członków, w tym mężczyzn 180, kobiet 21, 
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dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczące 30 członków, w tym chłopców 20 i dziewcząt 

10.   

Postęp techniczny powoduje zmiany technik działania oraz nowe technologie gaszenia 

pożarów. W ręce strażaków oddawany jest coraz to nowocześniejszy sprzęt, którym muszą się 

dobrze posługiwać. Dlatego strażacy odbywają szereg szkoleń, które są  podstawą do 

lepszego poznawania tajników szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Wyszkolony 

i dobrze wyposażony strażak to klucz do prawidłowego i poprawnego wykonywania 

nałożonych zadań i obowiązków. 

Jednostki OSP wyposażone są w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-

gaśniczych, ponadto OSP Świedziebnia jest jednostką wyspecjalizowaną włączoną do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  oraz  ratownictwa wodnego.  

Poza działaniami ratowniczymi i udziałem w szkoleniach strażacy 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.  

Ochotnicze Straże Pożarne współpracują z młodzieżą i dziećmi. Zacieśnieniu 

współpracy z dziećmi i młodzieżą służą organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego 

turnieje wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” oraz konkurs 

plastyczny pod hasłem „Strażacki trud-Chroń nasze środowisko-Zostań przyjacielem lasu 

i jego mieszkańców”. Konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci 

i młodzieży o czym świadczy fakt wzrastającej corocznie liczby uczestników. 

 

9. Mienie Gminne 

W 2018 roku sprzedano: 

- lokal nr 2 o pow. 55,49m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 48 wraz 

z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o pow. 5,69 i 6,52m2, udział 

w gruncie dz. Nr 23/3 o pow.03638ha i częściach wspólnych budynku 6770/75774 

położonego w Dzierznie. 

- nieruchomość niezabudowana z dostępem do drogi utwardzonej powiatowej na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o powierzchni 0,0377ha 

w miejscowości Księte. 
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10. Infrastruktura techniczna 

 Infrastruktura drogowa 

 W Gminie Świedziebnia są 102 km dróg gminnych, w tym 35 km o nawierzchni 

bitumicznej i 1,9 km o nawierzchni tłuczniowej. 

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 
Świedziebni
a – 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-
2+940 

2+940-
3+940 

 

L 

Żużel 

 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem 

emulsją i grysami 
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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-
0+500 

 

0+500-
1+020 

1+020-
1+500 

1+500-
2+985 

2+985-
3+735 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem 

emulsją grysami 

Tłuczeń 

Żużel 

 

Żwir 

Nawierzchnia 
tłuczniowa 

z powierzchniowym 
utrwaleniem 

emulsją i grysami 

 

6. 080906C 
Kłuśno – gr. 

gminy – Kretki 
Małe 

Od drogi 
powiatowej 
1838C do 

drogi granicy 
gminy 

1,265 

0+000-
0+415 

 

 

0+000-
1+265 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsja i grysami 

 
 

Żużel 
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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 

 
 

Żwir 

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 
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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 

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+455 

 

1+445-
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-
3+942 

L 

Droga gruntowa 

 
 

Żużel 
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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-
0+550 

 

0+550-
1+450 

L 

Tłuczeń 

 
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 

 

21. 080921C 
Świedziebnia – 

Brodniczka 

Do drogi 
powiatowej 

1827C 
3,600 

0+000-
3+600 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z 

powierzchniowym 
utrwaleniem 

emulsją i grysami 
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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+550 

1+550-
1+790 

1+790-
4+315 

L 

Żwir 

 
 

Tłuczeń 

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-
1+200 

 

1+200-
2+250 

L 

Żwir 
 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z 

powierzchniowym 
utrwaleniem 

emulsją i grysami 
 
 

Żwir 

25. 080925C 

Janowo od 
drogi 080921C 

– Mełno – 
Księte 

Od drogi 
gminnej 

080921C do 
drogi 

gminnej 
080926C 

1,595 

0+000-
0+900 

 

0+900-
1+595 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 

 
Żużel 

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 
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28. 

 
080928C 

Księte - aleja 
klonowa 

Od drogi 
powiatowej 
1837C do 

drogi 
gminnej 
080924C 

803 
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 

1257 
0+000-
1+257 

L 

 
 

Żwir 

30 080930C Zduny-Szarłaty 

Od drogi 
powiatowej 
1840C do 

drogi 
powiatowej 

1842C 

2708 
0+000-
2+708 

L 

 
 

Żużel i Żwir 

31 080931C 
Świedziebnia-

Parcele 

Od drogi 
powiatowej 
1837C do 

gospodarza 

1333 

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 

2228 
0+000-
2+228 

L 

 
 

Żwir 

33. 080933C 
Zasady Nowe-

Zasadki 

Od drogi 
gminnej 

080910C do 
granicy 
gminy 

1325 
0+000-
1+325 

L 

 
 

Żwir 

34. 080934C 
Zasadki-
Zasadki 

Od drogi 
gminnej 

080909C do 
drogi 

lokalnej 

596 
0+000-
0+596 

L 

 
 

Żwir 
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35. 080935C 
Michałki-
Ozorkowo 

Od granicy 
wsi poprzez 

drogę 
powiatową 
1841C do 

drogi 
gminnej 
080909C 

3928 
0+000-
3+928 

L 

 
 
 

Żużel i Żwir 

36. 080936C 
Grzęby-

Tereszewko 

Od drogi 
gminnej 

080905C do 
Tereszewka 

1310 

0+000-
0+500 

 

0+500-
1+310 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 

Żwir 

37. 080937C 
Ozorkowo-
Ozorkowo 

Od drogi 
lokalnej do 
gospodarza 

882 
0+000-
0+882 

L 
 

Żwir 

38. 080938C Grzęby-Zasadki 

Od drogi 
powiatowej 
1837C do 

gospodarstw
a 

880 
0+000-
0+880 

L 

 
 

Żwir 

39. 080939C Zduny-Zasadki 

Od drogi 
powiatowej 
1840C do 

wsi Zasadki 

2304 
0+000-
2+304 

L 

 
 

Żużel i Żwir 

40. 080940C 
Niemiecka 

Kolonia 

Od drogi 
powiatowej 
1840C do 

drogi 
lokalnej 

840 
0+000-
0+840 

L 

 
 

Żwir 

41. 080941C 
Zasadki-

Ozorkowo 

Od drogi 
gminnej 

080909C I 
080910C 

(skrzyżowan
ie do 

gospodarza) 

1243 
0+000-
1+243 

L 

 
 
 

Żwir 
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42. 080942C 
Świedziebnia-

Granaty 

Od drogi 
powiatowej 
1827 C do 

drogi 
powiatowej 

1840C 

2570 

0+000-
0+560 

 

0+560-
1+000 

 

1+000-
2+570 

L 

Nawierzchnia 
betonowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 

 
 
 

Żużel i Żwir 

43. 080943C 
Chlebowo-
Chlebowo 

Od drogi 
powiatowej 
1838 C do 

drogi 
gminnej 
080903C 

907 

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 

2079 
0+000-
2+079 

L 

 
 

Żużel i Żwir 

45. 080945C 
Świedziebnia-

Jawornica 

Od drogi 
powiatowej 
1837C do 

drogi 
gminnej 
080904C 

558 
0+000-
0+558 

L Asfalt 

46 080946C 
Kłuśno-
Malitany 

Od drogi 
powiatowej 
1838C do 
granicy 
gminy  

1375 
0+000-
1+375 

L Żużel 

47. 080947C 
Michałki-
Stawiska 

Od drogi 
gminnej 

080908C do 
granicy 
gminy 

775 
0+000-
0+775 

L 

Nawierzchnia 
tłuczniowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 
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48. 080948C 
Okalewko-

Wierzchownia 

Od drogi 
powiatowej 
1827C do 
skraju lasu 

1020 

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 

340 
0+000-
0+340 

L Asfalt 

50. 080950C 
Świedziebnia-II 

aleja 

Od drogi 
powiatowej 
1837C do I 

aleji 

506 
0+000-
0+506 

L 

Nawierzchnia 
betonowa z pow. 

utrwaleniem 
emulsją i grysami 

51. 080951C 

Ostrów-
Rokitnica 

Nowa-
Świedziebnia 

Od drogi 
gminnej 

080902C do 
gospodarstw

a (sady) 

1975 

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 

389 

0+000-
0+250 

0+250-
0+389 

L 

Asfalt 

 
Żwir 

53. 080953C Księte-Księte 

Od drogi 
gminnej 

080922C do 
gospodarstw

a 

1095 
0+000-
1+095 

L 

 
 

Żwir 
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54. 080954C 
Plebanka-
Plebanka 

Od drogi 
gminnej 

080922C do 
gospodarstw

a 

595 
0+000-
0+595 

L 

 
 

Żwir i Żużel 

55. 080955C 
Janowo-Janowo 
kol. pod Zduny  

Od drogi 
powiatowej 
1827C do 

drogi 
gminnej 
080917C 

577 
0+000-
0+577 

L 

 
 

Żużel i Żwir 

56. 080956C 
Janowo-Janowo 

kol. pod 
Brodniczkę 

Od drogi 
powiatowej 
1827C do 

drogi 
gminnej 
080921C 

685 
0+000-
0+685 

L 

 
 

Żużel i Żwir 

  

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 178,30 km, 

d) 1145 szt. przyłączy wodociągowych, 

e) oczyszczalni ścieków, 

f) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10,80 km wyposażonej w trzy zbiorcze 

przepompownie ścieków oraz 208 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 
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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 2018 r. wystąpiło 45 awarii sieci wodociągowej oraz 10 awarii sieci 

kanalizacyjnej. 

W miarę potrzeb gmina realizuje inwestycje mające na celu zaspokajanie potrzeb  

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W 2018 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu infrastruktury 

technicznej – stacji stabilizująco–uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości 

Zduny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Świedziebnia”. 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 45 przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz stację  stabilizująco–uzupełniającą wodę w sieci wodociągowej, która wpłynie na 

poprawę jakości świadczonych usług. 

 

11. Informacja o realizacji programów, strategii i planów 

 

11.1. 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. 

 

11.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie gminy obowiązują 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujące 22 ha. Są to plany głównie zabudowy mieszkaniowej obowiązujące 
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w miejscowościach: Świedziebnia, Janowo, Ostrów. 

W roku 2018 wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

52 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 27 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, jedna decyzja zabudowy usługowej, a pozostałe m.in. budynków 

gospodarczych, inwentarskich.  

W danym okresie wydano 16 decyzji na podział nieruchomości. 

W 2018 roku zostało wydanych 114 informacji o przeznaczeniu nieruchomości. 

 

11.3. 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 do roku 2020, tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz redukcji zużycia 

energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

 

11.4. Wieloletni program mieszkaniowym zasobem Gminy Świedziebnia na lata 
2016-2020 

 
Mieszkaniowy zasób Gminy Świedziebnia w 2018 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) 14 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy, położonych we 

wsiach: 

a) Dzierzno 48 - 2 lokale, 

b) Chlebowo 28 -1 lokal, 

c) Świedziebnia 99a -2 lokale, 

d) Świedziebnia 99 -8 lokali, 

e) Michałki 56/1 -1 lokal; 

2) 3 lokale mieszkalne w budynkach pozostających we współwłasności: 

a) Świedziebnia 163-2 lokale, 

b) Świedziebnia 79-1 lokal. 
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Struktura zasobów  mieszkaniowych gminy, określona na podstawie wyposażenia 

lokali w instalację centralnego ogrzewania, instalację wodociągową i instalację kanalizacyjną 

oraz stan techniczny budynków przedstawiała się następująco: 

Lp. 
Miejscowość i nr 

budynku 
Rodzaj budynku 

Ilość lokali 
w  

budynku 

Wyposażenie budynku 
i stan techniczny 

Przeznaczenie 

1. Dzierzno 48 mieszkalno-użytkowy 2 Centralne ogrzewanie, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 
bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 
dobry 

Sprzedaż 

2. Chlebowo 28 mieszkalny 1 Ogrzewanie piecowe, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 
bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 
dobry 

Sprzedaż 

3. Świedziebnia 99a mieszkalny 2 Ogrzewanie piecowe, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 
bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 
dobry 

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. Świedziebnia 79 mieszkalny 
(współwłasność ze 
wspólnotą 
mieszkaniową) 

1 Centralne ogrzewanie, 
instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna (zbiornik 
bezodpływowy). Stan 
techniczny budynku 
dobry 

Sprzedaż 

7. 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. 
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 Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej były środki uzyskane z wpłat 

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

eksploatacji oraz remontów zachowawczych. 

 
11.5. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia na lata 

2015-2018 
               

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

rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego. 

W wojewódzkiej ewidencji zabytków ujętych zostało 69 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, 

- 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 4 
Księte 3 
Mełno 1 
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Michałki 2 
Okalewko 3 
Plebanka 2 
Rokitnica 2 
Rokitnica-Wieś 1 
Stare Zasady 1 
Szarłaty 3 
Świedziebnia 21 
Zasadki 1 
Zasady 1 

RAZEM 69 

 
 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 

 

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  
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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 Szkoła II ćw. XX w.  85 305/2  
26 Kłuśno Obelisk  1885 r. 85 Brak 

danych 
 

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

 

28 Kłuśno Dom I ćw. XX w.  Brak 
danych 

 

29 Księte Kościół filialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP 

  152 wpisany 
do rej. 
Zab. 
Decyzją z 
31.08.192
7 r., nr rej. 
Zab.woj. 
Kujawsko-
pomorskie
go: A/349 

30 Księte Park dworski XIX w.  86/1, 
86/2 

 

31 Księte Cmentarz 
przykościelny 

pocz. XIX w.  152  

32 Mełno Dom XIX/XX w.  303/2  
33 Michałki Dawny Kościół 

ewangelicki, 
ob..rzym.-kat. Filialny 

XIX/XX w.  126/1  

34 Michałki Cmentarz ewangelicki II poł. XIXw.  77  

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

47 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 
31.08.192
7 r., nr rej. 
Zab.woj. 
Kujawsko-
pomorskie
go: A/349 

48 Świedziebnia Historyczny układ 
ruralistyczny- typ 
ulicówka 

pocz.XIV w.    

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

w.(1927)  
 191/1  

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

343/6 
 

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

67 Świedziebnia Cmentarz parafialny k.XIX w. 16 163  

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

69 Zasady Kapliczka XIX/XX w.  34/2  
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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 14 
Dzierzno 6 
Granaty 21 
Grzęby 10 
Janowo 48 
Kłuśno 9 
Księte 18 
Mełno 3 
Michałki 8 
Rokitnica Nowa 7 
Zasady Nowe 14 
Okalewko 14 
Ostrów 11 
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; 
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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 2018 r. nie wydatkowano środków na prace restauratorskie czy roboty budowlane. 

 Z  Gminnej  Ewidencji Zabytków został wykreślony jeden obiekt (dom drewniany 

w Świedziebni nr 92). 

 
11.6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia 

na lata 2017-2022 
 

Obowiązek wspierania rodziny, stwarzania dla niej przyjaznych warunków dotyczy 

zarówno państwa jak i samorządów lokalnych i regionalnych. W Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych zwraca się uwagę na wiele przyczyn wywołujących problemy 

w rodzinie, m.in. na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność członka rodziny, zbyt niski 

kapitał społeczny rodziców, niedostateczne aspiracje edukacyjne rodziców względem swoich 

dzieci.  

System wspierania rodziny obejmuje m.in. dbanie o wyższe zasoby materialne 

oraz szeroką paletę różnych usług, których celem jest usuwanie wymienionych wyżej 

przyczyn albo niwelowanie ich skutków dla rodziny.  

W 2018 r. realizacja działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie odbywała 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, 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 

61 
 

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

oraz konsultacjach ze specjalistami, pedagogami, psychologiem w celu sprecyzowania 

czynników mających wpływ na dysfunkcjonalnych rodziny; 

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

a) objęcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 

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. 

11.7. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świedziebnia na lata           

2016 – 2018 

           Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świedziebnia na 

lata 2016 – 2018 było zmniejszenie dysfunkcji oraz wzrost umiejętności radzenia sobie 

rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w roku 2018 zapewnił rodzinom, 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie 

w formie asystenta rodziny.  W roku 2018 wynagrodzenie asystenta rodziny sfinansowano 

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

i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 – 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 

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 
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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 2018 objętych zostało 14 rodzin, w których były 24  osoby dorosłe, 

w tym –33 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, 

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

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. się następująco:  

- w rodzinie zastępczej zawodowej przebywa – 1 dziecko. 

W 2018 r. nie zanotowano przypadków umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

 W roku 2018 pracownicy socjalni na potrzeby Sądu i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brodnicy sporządzili 3 wywiady środowiskowe. 

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. 

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

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wymagają pomocy w zakresie 

organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń 

zachowania itp. W związku z tym istotne jest funkcjonowanie oraz dalszy rozwój 

różnorodnych środowiskowych form dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 

szkolnym.  

    W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w oparciu o Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii prowadzone były 

dodatkowe zajęcia w świetlicach środowiskowych dla uczniów placówek szkolnych, 

przeprowadzane poza programem nauczania. Na terenie Gminy Świedziebnia organizowane 

są alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez udostępnienie hali sportowej i boisk 

sportowych m.in. „Orlika” i udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, w tym wyjazdy 
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na basen.  

       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 w 2018 r. było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świedziebni oraz placówki oświatowe z terenu gminy. 

 

11.8. Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

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. 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.  

Z  danych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że problem ten 
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na terenie Gminy Świedziebnia dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

W okresie od 1998 do 2018 roku komisja  zarejestrowała ogółem 131 osób 

z problemem alkoholowym, w tym 118 mężczyzn i 13 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 2018 roku odbyła                    

8 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. 

Przeprowadzono 14 rozmów z osobami uzależnionymi i 3 rozmowy z członkami 

rodzin osoby uzależnionej. Komisja wobec 4 osób podjęła czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu. Wobec 2 osób komisja skierowała wniosek do Sądu o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego.  

Z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu udzielono 12 rodzinom pomocy 

materialnej ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wszystkie rodziny objęte są 

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

pijących 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 leczenia uzależnień od alkoholu zarejestrowano 48 pacjentów 

uzależnionych od alkoholu oraz 29 pacjentów współuzależnionych.  

Mieszkańcy Gminy Świedziebnia korzystali z pomocy terapeutycznej w zakresie:  

- grup psychoedukacyjnych, 

- grup pogłębieniowych, 

- grup współuzależnionych, 

- psychologa z zakresu pracy z rodziną, 

- pedagoga terapeuty  z zakresu pracy z rodziną, 

- terapii uzależnienia od alkoholu, 

- terapii przemocy psychicznej, 

Podnoszono kompetencje osób pracujących z dziećmi w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz udzielania pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym. 
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Doskonalono  kompetencje członków komisji w zakresie skutecznego motywowania 

osób uzależnionych do podejmowania dobrowolnego leczenia odwykowego oraz pomocy 

rodzinom osoby uzależnionej.  

Udzielano pomocy w uzyskaniu porad prawnych rodzinom, 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: 

Współpracę z Zespołem interdyscyplinarnych działającym przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

Motywowanie osób uzależnionych do podejmowania dobrowolnego leczenia 

odwykowego. 

Kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłego lekarza psychiatrę 

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

Kierowanie wniosków do Sądu w celu orzeczenia, wobec osoby uzależnionej 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

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. 

Podejmowanie działań profilaktycznych wobec osób przebywających w najbliższym 

otoczeniu osób uzależnionych i współuzależnionych, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

Wspieranie i motywowanie osób uzależnionych do podtrzymywania abstynencji po 

zakończonej terapii.  

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 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. 
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Organizowano warsztaty, pogadanki i prelekcje dla dzieci i młodzieży o tematyce 

szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek. 

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 uzależnienie. 

Interwencja w związku z naruszaniem przepisów dotyczących reklamy napojów 

alkoholowych i zasad ich sprzedaży. 

Prowadzono działania edukacyjne skierowane do sprzedawców i właścicieli sklepów 

oraz lokali, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Zwiększono nadzór nad punktami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych 

w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

Opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych. 

Działania podejmowane na przestrzeni minionych lat świadczą o wzroście liczby 

osób, które korzystają  pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

W związku z powyższym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na kolejne lata będzie kontynuacją zadań 

realizowanych w latach ubiegłych. 

 
11.8. Roczny Program Współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

Roczny Program Współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został przyjęty 

przez Radę Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XXVI/125/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,  

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

i o wolontariacie.  
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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 2018 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 2018 roku uznano zadanie 

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:  25 000,00 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. 
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12. 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 2018 roku 

w sposób określony uchwałami.  

W 2018 roku Rada Gminy Świedziebnia obradowała na 10 sesjach, podejmując 

59 uchwał (w tym 37 uchwał w kadencji 2014-2018 oraz 22 uchwały w kadencji 2018-2023). 

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 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

1. Uchwała Nr XXVIII/131/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2018 rok 

22.03.2018 r. 

2. Uchwała Nr XXVIII/132/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świedziebnia na lata 2018-2027 

22.03.2018 r. 

3. Uchwała Nr XXVIII/133/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki 

22.03.2018 r. 
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Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

4. Uchwała Nr XXVIII/134/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2018 

22.03.2018 r. 

5. Uchwała Nr XXVIII/135/2018 w sprawie zbycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Księte 

22.03.2018 r. 

6. Uchwała Nr XXVIII/136/2018 w sprawie zbycia nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia 

22.03.2018 r. 

7. Uchwała Nr XXVIII/137/2018 w sprawie sprzedaży lokali 
użytkowych w budynku wielolokalowym w miejscowości 
Świedziebnia 

22.03.2018 r. 

8. Uchwała Nr XXVIII/138/2018 w sprawie okręgów wyborczych 22.03.2018 r. 

9. Uchwała Nr XXVIII/139/2018 w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 

22.03.2018 r. 

10. Uchwała Nr XXVIII/140/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie 
Gminy Świedziebnia 

22.03.2018 r. 

11. Uchwała Nr XXVIII/141/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Zasadki na lata 2018-2025 

22.03.2018 r. 

12. Uchwała Nr XXIX/142/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2018 rok 

20.04.2018 r. 

13. Uchwała Nr XXIX/143/2018 w sprawie obwodów głosowania 20.04.2018 r. 

14. Uchwała Nr XXIX/144/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania  

20.04.2018 r. 

15. Uchwała Nr XXX/145/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2017 rok 

05.06.2018 r. 

16. Uchwała Nr XXX/146/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2017 rok 

05.06.2018 r. 

17. Uchwała Nr XXX/147/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2017 rok 

05.06.2018 r. 

18. Uchwała Nr XXX/148/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świedziebnia na lata 2018-2027 

05.06.2018 r. 

19. Uchwała Nr XXX/149/2018 w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia 

05.06.2018 r. 
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20. Uchwała Nr XXX/150/2018 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 

05.06.2018 r. 

21. Uchwała Nr XXXI/151/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok 

28.06.2018 r. 

22. Uchwała Nr XXXI/152/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Świedziebnia 

28.06.2018 r. 

23. Uchwała Nr XXXI/153/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym 
powierzono inne stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

28.06.2018 r. 

24. Uchwała Nr XXXI/154/2018 w sprawie zarządzenia wyborów 
Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia 

28.06.2018 r. 

25. Uchwała Nr XXXI/155/2018 w sprawie maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Świedziebnia 

28.06.2018 r. 

26. Uchwała Nr XXXI/156/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie Gminy Świedziebnia 

28.06.2018 r. 

27. Uchwała Nr XXXII/157/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2018 rok 

10.08.2018 r. 

28. Uchwała Nr XXXII/158/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zasadki na lata 2018-
2025 

10.08.2018 r. 

29. Uchwała Nr XXXII/159/2018 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 

10.08.2018 r. 

30. Uchwała Nr XXXII/160/2018 o zmianie uchwały w sprawie poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 

10.08.2018 r. 

31. Uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

10.08.2018 r. 

32. Uchwała Nr XXXII/162/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli 

10.08.2018 r. 



Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 

72 
 

Lp. Numer i tytuł uchwały 
Data  

podjęcia 
uchwały 

33. Uchwała Nr XXXIII/163/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2018 rok 

17.09.2018 r. 

34. Uchwała Nr XXXIII/164/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich  

17.09.2018 r. 

35. Uchwała Nr XXXIV/165/2018 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2018 rok 

07.11.2018 r. 

36. Uchwała Nr XXXIV/166/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia 

07.11.2018 r. 

37. Uchwała Nr XXXIV/167/2018 w sprawie Regulaminu obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej 

07.11.2018 r. 

38. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Świedziebnia 

23.11.2018 r. 

39. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Świedziebnia 

23.11.2018 r. 

40. Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  04.12.2018 r. 

41. Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  

04.12.2018 r. 

42. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady 
Gminy Świedziebnia  

04.12.2018 r. 

43. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Świedziebnia 

04.12.2018 r. 

44. Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 04.12.2018 r. 

45. Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie podatku od nieruchomości 04.12.2018 r. 

46. Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

04.12.2018 r. 

47. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych 

04.12.2018 r. 

48. Uchwała Nr II/11/2018 w  sprawie  uchwalenia  rocznego  Programu  
współpracy  Gminy  Świedziebnia z organizacjami  pozarządowymi  
oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego 
na rok 2019  

04.12.2018 r. 

49. Uchwała Nr II/12/2018 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXVII/128/2017  
Rady  Gminy  Świedziebnia  z dnia  20 grudnia  2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok 

04.12.2018 r. 

50. Uchwała Nr III/13/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok 

28.12.2018 r. 
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51. Uchwała Nr III/14/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/129/2017 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia 
na lata 2018-2028 

28.12.2018 r. 

52. Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Świedziebnia na 2019 rok 

28.12.2018 r. 

53. Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2019-2028 

28.12.2018 r. 

54. Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 
na kadencję 2019-2024 

28.12.2018 r. 

55. Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

28.12.2018 r. 

56. Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 

28.12.2018 r. 

57. Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy 
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

28.12.2018 r. 

58. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023 

28.12.2018 r. 

59. Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

28.12.2018 r. 

 


