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I. Wstęp 

Właśnie minął rok naszej działalności. Dla Rady i Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oraz powiatowych 

jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa był to okres bardzo pracowity, a zarazem owocny. Można 

więc pokusić się o podsumowanie naszej pracy. 

W okresie od 21 listopada 2018 r. do 20 listopada 2019 r. odbyło się  10 sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, 

na których podjęto 73 uchwały.  Zarząd Powiatu Grudziądzkiego obradował 26 razy podejmując 33 uchwały.  

Obrady Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainicjowaliśmy odbywające się cyklicznie spotkania z burmistrzami i wójtami gmin z terenu naszego powiatu, na 

których poruszane są ważne i wspólne tematy dotyczące samorządów. 
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II. Starostwo Powiatowe 

 W celu dostosowania budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych na 

początku 2019 r. przygotowano dokumentację techniczną i aplikacyjną. 19 sierpnia 2019 r. został ogłoszony 

przetarg na zadanie pn. „Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.  

We wrześniu 2019 r. wyłoniono wykonawcę na to zadanie tj. firmę Lift Engineering Wojciech Bigas ul. Papieża J. 

P. II 12m 16, 18 – 300 Zambrów, która zaoferowała realizację zamówienia za cenę 391.000,00 zł. Stosowna 

umowa z wykonawcą została podpisana dnia 3 października 2019 r.  

 Powiat Grudziądzki uzyskał dofinansowanie na to zadanie ze środków PFRON w ramach „Programu 

wyrównania różnic między regionami III” w obszarze B w wysokości – 109.772,83 zł. Pozostałe środki będą 

pochodziły z budżetu powiatu.   

 Ponadto urząd zmienia swój wizerunek wykonując szereg prac remontowych w pomieszczeniach 

biurowych oraz na korytarzach.  

 

 W celu usprawnienia wykonywanych obowiązków oraz w trosce o interesantów zostały przeniesione 

poszczególne Wydziały. Zostały opracowane i  przyjęte  przez pracowników do ogólnego stosowania zasady dress 

code. W trosce o dzieci towarzyszące rodzicom podczas wizyty w urzędzie został stworzony kącik zabaw. Wkrótce 

powstanie nowy punkt biura obsługi interesantów. Zakupiona zieleń dodatkowo upiększa wnętrze  

i teren wokół budynku. 

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przeszli szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe i motywujących do pracy.   

W ramach Powiatowego Ćwiczenia 

Obronnego Kobra 2019 15 

pracowników szkoliło się z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Program szkolenia obejmował kilka 

kluczowych obszarów tematycznych 

m.in. podstawy prawne i zasady 

postępowania w miejscu zagrożenia 

oraz postępowanie podczas 

zatrzymania krążenia.  
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10 października 2019 r. 

pracownicy Starostwa 

uczestniczyli w szkoleniu pn. 

"Umiejętności miękkie  

w pracy urzędnika 

samorządowego" w zakresie 

komunikatywności, pracy  

w zespole i rozwiązywania 

konfliktów w pracy. 

Gospodarzami spotkania 

było starostwo Powiatowe  

w Wąbrzeźnie. Ponadto 20 

pracowników Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu 

szkoliło się z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej 

Starostwa. 

Warsztaty z kontroli zarządczej w zakresie samooceny i analizy ryzyka 

 
 

 

W maju br. po raz pierwszy 

zorganizowaliśmy galę 

pracowników Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 
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27 kwietnia br. pracownicy 

Starostwa Powiatowego wraz  

z dziećmi uczestniczyli  

w wiosennym sadzeniu lasu 

zorganizowanym przez 

Nadleśnictwo Jamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Oświata 

Zadania z zakresu edukacji realizowane są w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. W skład Zespołu 

wchodzą szkoły: 

1) Branżowa Szkoła I stopnia 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

3) Liceum Ogólnokształcące 

4) Technikum 5 – letnie (po podstawówce) 

5) Technikum 4 – letnie (po gimnazjum) 

6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

7) Szkoła Policealna dla Dorosłych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. K. Jagiellończyka w Łasinie 

 

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów w poszczególnych klasach. Przekonanie 

do podjęcia nauki w naszej placówce oświatowej wiąże się z ułatwieniem dojazdu młodzieży do szkoły. Po 

konsultacjach z nowym przewoźnikiem od 2 września br. mieszkańcy powiatu grudziądzkiego korzystają z nowej 

trasy przewozowej. Powstała linia komunikacyjna która zaspokoiła potrzeby mieszkańców gminy Świecia nad Osą 

oraz miasta i gminy Łasin przebiegając przez miejscowości: Świecie nad Osą – Szarnoś – Partęczyny – Lisnowo – 

Lisnówko – Mędrzyce – Łasin. Trasa liczy 18 kilometrów i ułatwiła dotarcie młodzieży do szkoły w Łasinie, a także 

mieszkańcom do ośrodków zdrowia, miejsc pracy czy instytucji. 
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14 marca 2019 r. po raz pierwszy w łasińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza 

Jagiellończyka odbył się „Dzień zawodowca i licealisty” dla uczniów trzecich klas gimnazjów i 8 klasy szkoły 

podstawowej. Prawie trzystu zaproszonych uczniów i gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele 

okolicznych samorządów, Rady Powiatu, Starosta Grudziądzki, pan Adam Olejnik, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, 

pan Rafał Kobylski, a także przedstawiciele organu nadzorującego, wicekurator Maria Mazurkiewicz, oraz 

dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół, miało możliwość poznać szkołę od podszewki, a przede wszystkim jej 

ofertę na rok szkolny 2019/2020. Zainteresowani poznali pracownię ekonomiczną, informatyczną, szkolne 

warsztaty oraz spotkali się z instytucjami zajmującymi się m.in. doradztwem zawodowym, działaniami w zakresie 

przedsiębiorczością, pośrednictwem pracy oraz z okolicznymi pracodawcami, którzy z niecierpliwością czekają na 

młode, wykwalifikowane ręce do pracy. Łasińska szkoła umożliwiła spotkanie z pracownikami ZUS-u, PUP-u, 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, PPP przy OHP w Grudziądzu, Cechu Rzemiosł Różnych. Swoją ofertą 

pracy kusiła przyszłych zawodowców także Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty, z którą szkoła podjęła współpracę. Przyszli 

licealiści spotkali się w pracowni lingwistycznej z nauczycielami języków obcych, szkoła bowiem kładzie duży 

nacisk na naukę tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym: znajomość języków obcych to podstawa  

w dzisiejszym świecie.  

Dzień zawodowca i licealisty 

Praca nad budowaniem pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, dbanie by była ona 

miejscem, w którym można zdobywać wiedzę, nabywać umiejętności, rozwijać zainteresowania to wzmożona 

działalność łasińskiego „Jagiellończyka”. Uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych kołach zainteresowań  

tj. w zajęciach rekreacyjno – sportowych SKS, w zajęciach „Młodzieżowy Ratownik”, Szkolnego Koła PCK oraz 

Caritas. Dzięki zaangażowaniu opiekuna Szkolnego Koła PCK cztery razy w roku na terenie szkoły organizowana 

jest akcja poboru krwi. Oprócz mieszkańców Łasina krew oddają również uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia. 

Zajęcia w Toruńskim Młynie Wiedzy   

Ważnym dla szkoły przedsięwzięciem była 

kontynuacja projektu Region Nauk Ścisłych 

II – edukacja przyszłości, dzięki któremu 

szkoła pozyskała wyposażenie pracowni: 

komputerowej w postaci 15 laptopów,  

3 robotów oraz drukarki 3D,  

a także matematycznej (plansze, 15 

tabletów, komputer, projektor). W ramach 

projektu 17 uczniów „Jagiellończyka”  

w dniach od 01 – 05 lipca 2019 roku 

uczestniczyło w zajęciach w Toruńskim 

Młynie Wiedzy. 

 



str. 6 
 

W październiku br. zorganizowaliśmy grupie młodzieży wraz z dyrektorem szkoły, Michałem Rymackim 

i nauczycielem języka angielskiego, Bartoszem Piórkowskim uczestnictwo w I Międzynarodowym Młodzieżowym 

Projekcie „Coming Out” w Winnikach na Ukrainie. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrowanie uczestników  

z Polski, Ukrainy i Słowacji podczas wspólnych dyskusji i rozwiązywania problemów współczesnego pokolenia 

młodych ludzi oraz podniesienia aktywności młodzieży. Młodzież w międzynarodowych zespołach nagrywała 

filmy według wspólnie przygotowanego scenariusza. Wyjazd ten zaowocował nowymi znajomościami, 

kontaktami i planami na przyszłość. 

Nasza młodzież w Winnikach 

 

 

Uzdolniona młodzież otrzymuje stypendium Starosty Grudziądzkiego za szczególne osiągniecia w nauce. 

Ponadto uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa oraz jednorazowe 

stypendia dla uczniów z poszczególnych typów szkół osiągających najwyższe wyniki w nauce ufundowane przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego „Jagiellończyka”. 

W kwietniu br.  przeprowadziło analizę poprzez ankietę badającą poziom potrzeb w zakresie szkolnictwa 

ponadpodstawowego w powiecie grudziądzkim. Wyrażone przez społeczeństwo opinie pomogły  

w zdiagnozowaniu stanu szkolnictwa i pozwoliły na wyznaczenie nowych typów szkół i kierunków kształcenia. 

Podejmowane działania niewątpliwie przyniosły wymierne efekty w postaci dobrej opinii o szkole, 

rozwoju placówki i wzbogaciły jej bazę dydaktyczną. 

 

Tabela nr 1 Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. i na 30.09.2019 r. 
 

klasa ilość uczniów 

stan 30.09.2018  

ilość uczniów  

stan 30.09.2019  

Branżowa Szkoła I stopnia  I  16 52 

 
II 17 19 

 
III  0 15 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa III  18 0 

Liceum Ogólnokształcące (młodzież) I 0 12 
 

III  10 0 

Technikum 5-letnie (po podstawówce)  I 0 24 

Technikum  4-letnie (po gimnazjum) I 16 30 
 

II 21 18 
 

III  9 18 
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IV 10 9 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych I 31 32 

 
II 32 27 

 
III  14 26 

Szkoła Policealna dla Dorosłych I 22 26 

 II 21 24 

Razem  237 332 

 

IV. Kultura i ochrona zabytków 

 Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr IV/9/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku wyraziła wolę 

powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łasin wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,  

o której mowa w ustawie  z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach. Rada Miejska Łasin uchwałą Nr V/37/2019 

przyjęła przez Miasto i Gminę Łasin wykonywanie zadań powiatu w tym zakresie. W dniu 13 marca 2019 roku 

pomiędzy Powiatem Grudziądzkim, a Miastem i Gminą Łasin zostało podpisane porozumienie Nr 1/2019  

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania objętego 

ww. porozumieniem Powiat Grudziądzki w 2019 roku przekazał Miastu i Gminie Łasin dotacje w wysokości  

10.000 zł. z realizacji powierzonego zadania Miasto i Gmina Łasin złoży Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

sprawozdanie rzeczowe i finansowe.  

Podpisanie porozumienia  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przyznaliśmy dwie dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Pierwsza w wysokości – 6.700,00 zł. udzielona Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce 

Królewskiej na prace przy kościele, obejmujące konserwację fragmentu elewacji południowej wieży – części 

ceglanej oraz fragmentu elewacji południowej korpusu kościoła wraz z dwoma elewacjami kruchty bocznej.  

Druga dotacja została udzielona Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie  

w wysokości – 3.300,00 zł. na prace konserwatorskie pn. „Konserwacja ołtarza bocznego św. Walentego  

w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie – I etap”. 

 

V. Zdrowie  

22 marca 2019 r. Powiat Grudziądzki podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o przystąpieniu Powiatu do realizacji w 2019 r. „Programu Wykrywania 
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Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Realizatorem programu dla mieszkańców Powiatu 

Grudziądzkiego jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu . Termin realizacji 

zadania ustalono od 15.07.2019 r. do 05.12.2019 r. 

W ramach podpisanego porozumienia 100 osób z terenu powiatu może skorzystać z badań na wykrywalność 

zakażeń WZW B i C. Powiat zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów ww. badań tj. kosztów badań dla 50 osób. 

Całkowity koszt w związku z realizacją zadania wynosi – 3.000,00 zł.  

 We wrześniu 2019 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla 

Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej w wysokości – 10.000 zł. polegającej na częściowym sfinansowaniu 

zakupu unitu stomatologicznego, który usprawni pracę placówki leczniczej w tym leczenie dzieci  

i młodzieży do 18 roku życia.  

 

VI. Sport 

Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, stwarzanie utalentowanej młodzieży 

możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz rozwijanie zainteresowań sportem to główny cel 

organizowanych przez powiat grudziądzki imprez sportowych. W ramach Międzygminnego Współzawodnictwa 

Sportowego szkół z terenu powiatu grudziądzkiego od listopada ubiegłego roku do maja 2019 r. zostało 

zorganizowanych 15 imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.  

 

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2018/2019 

We wrześniu br.  

podczas sztafetowych biegów 

przełajowych zainaugurowaliśmy 

kolejny sportowy rok szkolny 

2019/2020. Do tej pory 

przeprowadziliśmy 6 zawodów 

sportowych Igrzysk Dzieci i Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy 

miejsc na podium otrzymują 

medale, dyplomy, a dodatkowo 

zwycięski zespół zdobywa 

zasłużony puchar.  

 

 

 

Piłka ręczna chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
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Reprezentacje Powiatu Grudziądzkiego uczestniczą także w zawodach 

wojewódzkich. Zwycięstwo na szczeblu powiatowym daje drużynie 

awans do rywalizacji w imprezach sportowych Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego wchodzących w skład Ogólnopolskiego 

Współzawodnictwa Sportowego szkół. Starostwo Powiatowe 

zorganizowało wyjazdy młodych sportowców na sztafetowe biegi 

przełajowe do Myślęcinka, na drużynowe biegi przełajowe do 

Włocławka oraz na finał wojewódzki lekkoatletyczny w Świeciu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody wojewódzkie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Edukacja ekologiczna 

 Koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży w duchu 

poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie to również jeden 

z wielu zadań powiatu grudziądzkiego. W ostatnim roku przeprowadziliśmy szkolenia, które miały na celu 

propagowanie wśród naszych najmłodszych mieszkańców konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska 

naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te prowadzone były w szkołach oraz w terenie. 
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W listopadzie 2018 r. 

 po raz siódmy przeprowadziliśmy 

Powiatowy Turniej Ekologiczny dla 

uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjów z terenu powiatu 

grudziądzkiego i miasta Grudziądza, 

którego zwieńczeniem było 

uroczyste spotkanie i rozdanie 

nagród uczestnikom konkursu. 

 

 

 

Ponadto w ciągu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie edukacji ekologicznej prowadziliśmy szkolenia, 

prelekcje w szkołach oraz wyjścia terenowe, które kontynuujemy w bieżącym roku szkolnym. 

10-11 maja odbyły się dwudniowe warsztaty 

ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych  

z terenu powiatu grudziądzkiego. Uczestniczyły  

w nim reprezentacje 16 szkół podstawowych  

z sześciu gmin. Odbywały się one w trzech 

"panelach" - wiedzy, fotograficznym  

i plastycznym. Wartościowe nagrody 

ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, 

Nadleśnictwo Jamy, Centrum Edukacji 

Ekologicznej przy MWiO w Zakurzewie. Nagrody 

pocieszenia otrzymali wszyscy uczestnicy    

warsztatów.  

Podsumowanie 

wiosennych warsztatów 

ekologicznych odbyło się 

23 maja br. w Szkole 

Podstawowej w Nowej 

Wsi. 
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Podczas Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne dla jego uczestników 

oraz prowadziliśmy punkt 

informacyjny na temat 

walorów powiatu 

grudziądzkiego na terenie 

Miasteczka Harcerskiego  

w Grunwaldzie-Pole Bitwy. 

 

 

 

 

26 września podsumowaliśmy powiatowy etap konkursu "Piękna Zagroda 2018". Od dwóch lat, na prośbę 

uczestników, lustrację wytypowanych do tego etapu obiektów - laureatów gminnych konkursów komisja 

powiatowa przeprowadza na przełomie wiosny i lata roku następnego. Działania laureatów, jak i pozostałych 

uczestników konkursu w 

widoczny sposób wpływają na 

poprawienie estetyki naszego 

powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu odbył się XIII Powiatowy Turniej 

Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza. 

VIII. Pomoc społeczna 

W okresie 1 roku działania VI kadencji Rady Powiatu Grudziądzkiego utworzyło się 11 rodzin zastępczych, 

które zapewniły opiekę i wychowanie 17 dzieciom, w tym 8 pochodzącym z terenu powiatu grudziądzkiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wytoczyło we wskazanym okresie  6 powództw 

alimentacyjnych przeciwko rodzicom biologicznym dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Rodziny 

zastępcze z terenu powiatu grudziądzkiego cyklicznie spotykają się w ramach grupy wsparcia. Od 21 listopada 

2018 r. odbyły się 4 spotkania: 

- 5 grudnia 2018 r. – uczestniczyło 15 osób, 

- 23 marca 2019 r. – 14 osób, 

- 29 czerwca 2019 r. – 13 osób, 

- 5 października 2019 r. – 12 osób. 

W trakcie spotkań dla dzieci prowadzone są zajęcia animacyjne. 
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W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano, jak co roku, festyn rodzinny dla 

rodzin zastępczych z terenu 

powiatu grudziądzkiego. W tym 

roku odbył się on 25 maja na 

terenie Centrum Rozrywki 

Extreme w Grudziądzu.  

W spotkaniu wzięło udział 50 

osób. Celem festynu jest 

promowanie rodzicielstwa 

zastępczego, wzmacnianie osób 

prowadzących rodzinne formy 

opieki zastępczej oraz 

umożliwienie rodzinom 

wzajemnego kontaktu. Dzięki 

wsparciu sponsorów, dla 

wszystkich dzieci z pieczy 

zastępczej ufundowano paczki. 

 

W zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, od 21 listopada 2018 r. do dnia sporządzenia niniejszej 

informacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Białochowie i Wydrznie umieszczono łącznie 17 dzieci 

pochodzących z terenu powiatu grudziądzkiego. Obecnie w POW w Białochowie przebywa 27 wychowanków,  

a w POW w Wydrznie – 28 wychowanków. Jest wśród nich 39 dzieci pochodzących z terenu powiatu 

grudziądzkiego i 24 dzieci pochodzących z terenu 7 innych powiatów. Od 1 lipca 2018 r. – bezpośrednio po 

zakończeniu realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” (01.07.2016 – 30.06.2018) – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu realizuje drugą edycję projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”. Jego 

beneficjentami są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie 

oraz 4 ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 

9.3.2 Rozwój usług społecznych.  Całkowita wartość drugiej edycji projektu wynosi 12 318 179,50 zł, a wysokość 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 10 470 452,57 zł. Część realizowana przez powiat grudziądzki 

wyniesie 434 955,00 zł, w tym wkład własny – 38 055,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Oczekiwane efekty to m.in. poprawa 

relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy oraz wzrost 

liczby kandydatów na rodziny zastępcze. W budynku Starostwa kontynuuje swoją działalność Centrum 

Wspierania Rodzin, utworzone w ramach pierwszej edycji projektu. W okresie realizacji projektu „Rodzina  

w Centrum 2”, tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., Centrum Wspierania Rodzin w Grudziądzu oferuje  

w trybie stacjonarnym i mobilnym: 

− specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne (dotychczas zrealizowano 214 z 350 

zaplanowanych godzin); 

− specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne (zrealizowano 165 z 300 godzin); 

− specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne (udzielono 102 z 150 porad); 

− terapię rodzinną – grupową i indywidualną (odbyło się 50 z 75 spotkań); 

− warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych 

(zorganizowano 7 z 14 warsztatów);  

− zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wzmacniających kompetencje 

rodzicielskie; 
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− warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat (zorganizowano  

4 z 6 warsztatów); 

− warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (zorganizowano 3 z 6 warsztatów). 

Dotychczas w projekcie wzięło udział 129 osób, w tym: 63 osoby z rodzin z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi, 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 33 osoby umieszczone w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz 3 inne osoby z tzw. otoczenia uczestników (np. dzieci biologiczne rodziców zastępczych). 

W ramach projektu w sierpniu 2019 r. odbył 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracji, 

wzmacniania więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, do Zakopanego, w którym udział wzięło 39 uczestników 

projektu. Na maj 2020 r. zaplanowany jest kolejny wyjazd, tym razem do Łeby. 

Zorganizowano również 3  

spotkania edukacyjno-informacje  

(2 w Grudziądzu, 1 w Łasinie),  

których celem jest promocja  

rodzinnych form pieczy zastępczej 

wśród mieszkańców powiatu 

grudziądzkiego. 

W ramach posiadanych  

etatów PCPR jako organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie powiatu grudziądzkiego 

zatrudnia koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, którego zadaniem  

jest opieka i wspieranie rodzin 

zastępczych, funkcjonujących na 

terenie powiatu grudziądzkiego.  

PCPR w Grudziądzu rokrocznie podejmuje działania w celu uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W roku 2018 pozyskano z budżetu Wojewody kwotę 30 392 zł, z czego wydatkowano 28 652,88 zł. W roku 

bieżącym poczyniono starania pozyskania dotacji w kwocie 20 630 zł. W stosunku do rodzin zastępczych 

nieobjętych wsparciem koordynatora, jego zadania realizują pracownicy socjalni. 

Powiat Grudziądzki uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III” na zakup i budowę podnośnika platformowego przy Szkole Podstawowej w Łasinie 

w wysokości 46 794,49 zł, oraz na zakup i montaż windy osobowej dla Urzędu Starostwa Powiatowego  

w Grudziądzu w wysokości 109 722,83 zł. 

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej łączna suma dofinansowań wyniosła 

1 502 575,21 zł. Wśród nich znalazły się zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, dostosowanie 

łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacja barier technicznych (np. łóżka rehabilitacyjne, 

podnośniki, schodołazy) oraz działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i w Grucie. 

Ze środków PFRON dofinansowano również zakup i montaż podnośnika platformowego 

niepełnosprawnemu dziecku zamieszkującemu na terenie Radzynia Chełmińskiego w wysokości 24 732,00 zł.  

Ponadto Powiat przyłączył się do ogólnopolskiej platformy informatycznej wspomagającej działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych SOW – System Obsługi Wsparcia, który jest finansowany ze środków PFRON. System 

pozwala niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu na złożenie wniosku o dofinansowanie on-line, uzyskanie 

informacji o formach wsparcia bez konieczności wychodzenia z domu. 
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IX. Bezpieczeństwo publiczne 

 W 2019 roku w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej, 

ochrony przeciwpożarowej i  realizacji zadań obronnych prowadziliśmy bieżący monitoring zagrożeń na terenie 

powiatu, przekazywaliśmy całodobowo informacje o zagrożeniach na terenie powiatu poprzez bieżące 

informowanie i ostrzeganie ludności umieszczając informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

oraz przekazując osobom funkcyjnym urzędów miast i gmin w powiecie. Podejmowaliśmy bieżące działania na 

podstawie spływających z terenu powiatu zgłoszeń, a podejmowane czynności odnotowywano w dzienniku 

zdarzeń informacji i meldunków. Do dnia sporządzenia sprawozdania odnotowano w dzienniku 101 wpisów 

dotyczących podejmowanych przez pracownika PCZK interwencji w znacznej mierze poza godzinami pracy. 

Przekazywaliśmy dobowe meldunki ze zdarzeń w aplikacji CAR, na bieżąco informowano Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego o istotnych zdarzeniach i podejmowanych czynnościach.   

Zorganizowaliśmy dwa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na których 

omawiano sytuację oraz czyniono ustalenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom                           

oraz osobom przebywającym        

na terenie powiatu                                 

w tym        zagrożeń związanych  

z rozprzestrzenianiem się ASF.  

W celu właściwego reagowania  

i zapobiegania skutkom zagrożeń 

oraz koordynacji likwidacji 

skutków  czynny jest całodobowo 

telefon dyżurny oraz funkcjonuje 

punkt kontaktowy Starosty 

Grudziądzkiego. Opracowano 

szereg planów i harmonogramów  

w zakresie zarządzania  

i reagowania kryzysowego oraz 

ochrony ludności. Opracowano 

zarządzenia Starosty Grudziądzkiego wraz z załącznikami dotyczące organizacji systemu wczesnego ostrzegania 

oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu.  

Przeprowadziliśmy szereg szkoleń 

zgodnie z harmonogramami  

oraz powiatowe ćwiczenie 

obronne Kobra-19. Pracownicy 

merytoryczni uczestniczyli  

w szkoleniach organizowanych 

przez Kujawsko - Pomorski Urząd 

Wojewódzki (w tym wojewódzkie 

szkolenie obronne).  

 

 

 

 

 

 

Prowadzono dalsze prace w zakresie doposażania Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej. Ponadto 

zorganizowaliśmy i wyposażyliśmy kancelarię specjalną umożliwiającą pracę z dokumentami niejawnymi. 
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W zakresie ochrony przeciwpożarowej utrzymywany jest bieżący kontakt i współpraca z podmiotami 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, spływają bieżące informacje o istotnych zdarzeniach oraz za 

pomocą aplikacji E-remiza spływają informacje o udziale w działaniach oraz ćwiczeniach jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  

Powiatowe zawody strażackie 

 

Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej - Rudnik 2019 

 

 

W roku 2019 od dnia 29 maja ogłoszono stan pogotowia powodziowego – prowadzono bieżące 

monitorowanie sytuacji.   
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  W październiku br. przeprowadzono 

próbną ewakuację obiektu Starostwa 

Powiatowego co jednocześnie zakończyło 

proces wdrażania  instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Infrastruktura drogowa  

Rok 2019 był bardzo bogaty w inwestycje i remonty dróg powiatowych. W tym roku wykonaliśmy inwestycje 

przebudowy dróg o łącznej długości 5,5 km o wartości ponad 15.000.000,00 zł. Połowę kosztów Powiat 

Grudziądzki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto wyremontowane zostały 3 

odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok 2 km za kwotę ponad 2.000.000, zł.  Zostały wykonane nakładki 

asfaltowe na wybranych odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 2,9 km za kwotę ok 1.600.000,00 zł. PZD 

w  Grudziądzu wybudował 700 m chodnika wzdłuż dróg powiatowych. 

Tabela nr 3. Inwestycje drogowe 

 

Lp. Nazwa inwestycji 

Długość 

odcinka (m) 

Koszty 

wykonania (zł) 

w tym Fundusz 

Dróg 

Samorządowych Gmina 

1. 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1378C Grudziądz - Gać 1200 5 438 826,91 2 707 252,00  Gmina Grudziądz 

2. 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1388C Łasin - Lisnowo 2530 6 031 070,25 3 000 000,00 

 Gmina Świecie 

nad Osą  

3. 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1416C Zielnowo - Fijewo 415 1 245 187,22 590 132,00 

 

Gmina Radzyń 

Chełmiński 

4. 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1383C Dąbrówka Królewska 

- Gruta 1391 3 060 847,80 1 495 623,00 

 

Gmina Gruta 

RAZEM 5536 15 775 932,18 7 793 007,00   
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Tabela nr 4. Remonty dróg powiatowych 

 

Tabela nr 5. Nakładki asfaltowe 

Tabela nr 6. Chodniki  

 

Prace remontowe na drodze powiatowej Dąbrówka Królewska – Gruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa  

 

Długość odcinka (m) Koszty wykonania (zł) Uwagi 

1. Nakładki asfaltowe 2713 m 1 412 000,00 WYKONANO 

Lp. Nazwa  Długość odcinka (m) Koszty wykonania (zł) Uwagi 

1.  Chodniki  781 m 170.000,00 WYKONANO 

Lp. Nazwa remontu 

Długość 

odcinka (m) 

Koszty 

wykonania (zł) 

w tym Fundusz 

Dróg 

Samorządowych Gmina 

1. 

Remont drogi powiatowej nr 

1368C Szembruczek - Nowe 

Mosty 452 837 976,56 418 373,00 

  

Gmina Rogóźno 

2. 

Remont drogi powiatowej nr 

1361C Rogóźno - Szembruk 800 624 998,15 - 

 

Gmina Rogóźno 

3. 

Remont drogi powiatowej nr 

1389C Bogdanki – Szonowo -

Plesewo 700 546 864,94 -   Gmina Łasin 

RAZEM 

 

1952 2 009 839,65 418 373,00   
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XI. Promocja  

Plan promocji oraz budowy wizerunku i marki powiatu grudziądzkiego realizuje zadania wynikające  

z ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (art. 4 ust. 1 pkt. 21). Realizowane działania i cele 

zmierzają do budowy pozytywnego wizerunku i marki powiatu jako samorządu ukierunkowanego na rozwój  

i dostosowanie do bieżących potrzeb i oczekiwań społecznych.  

Działania promocyjne mieszczą się w następujących obszarach: 

a) Promocja i reklama, 

b) Public relations, 

c) Drukowane publikacje promocyjne, 

d) Publikacje internetowe - portale, współpraca z mediami, 

e) Wydarzenia i imprezy promocyjne, 

f) System wizualnej identyfikacji powiatu, 

g) Kultura i Sport, 

h) Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

Promocja i reklama: Organizacja i udział w wydarzeniach: kulturalnych, sportowych, promocyjnych, itp.  

 18 grudniu 2018 r. po raz pierwszy w Starostwie Powiatowym zorganizowaliśmy dla dzieci akcję „Dzieci 

dekorują bombki”. Uczniowie szkół z terenu powiatu grudziądzkiego, ze szkół partnerskich miasta Grudziądz oraz 

wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych z Wydrzna i Białochowa wykonały rękodzieła, którymi 

ozdobiły choinkę  w gmachu Starostwa.  
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W grudniu 2018 r.,  już po raz czwarty pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Radni Rady 

Powiatu Grudziądzkiego oraz podległe jednostki  organizacyjne zjednoczyli siły i obdarowali dużą paczką 

potrzebującą rodzinę. 7 grudnia 2018 r. cztery 

paczki, w tym nowa kanapa i telewizor zostały 

przekazane rodzinie. Po raz pierwszy 

przekazanie podarunków nastąpiło 

bezpośrednio w domu. Spotkanie  

z obdarowanym dostarczyło wiele emocji  

i wzruszeń. 

 

  

 

 

 

 

10 grudnia 2018 r. dzieci z oddziałów „O” szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego gościli 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Najmłodsi mieszkańcy przybyli w celu 

podsumowania i odebrania nagród za udział  

w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. 

„Barwy jesieni 2018”, który patronatem 

honorowym objął Starosta Grudziądzki. 

Konkurs dla maluchów zorganizował Gminny 

Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 

 

 

 

 

 

 

 

12 maja br. reprezentacja Powiatu Grudziądzkiego uczestniczyła w Targach Turystyczno  – Ogrodniczych 

„Lato na Wsi” w Minikowie. Delegacja Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przygotowała ekspozycję stoiska 

przedstawiającą nasze urokliwe zakątki,  

a członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

z Zielnowa częstowały gości pysznymi 

swojskimi daniami. Stoisko wzbudzało 

duże zainteresowanie odwiedzających. 

Głównym celem udziału w targach była 

szeroka promocja walorów przyrodniczo-

kulturowych i atrakcji turystycznych 

naszego regionu. 

23 maja 2019 r. dzieci ze szkół 

podstawowych z terenu naszego powiatu 

uczestniczyli w warsztatach, podczas 

których wspólnie szyli misie. Warsztaty 

odbyły się również po raz pierwszy w 

Starostwie Powiatowym. Jednego misia 

każde dziecko zabrało z sobą, natomiast pozostałe misie trafiły na Odział Chirurgii Dziecięcej Regionalnego 

Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Otrzymały je dzieci, które uległy wypadkom komunikacyjnym. Z uwagi 

na bardzo duże zainteresowanie szkół przedsięwzięciem 11 czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja warsztatów. 
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23 maja 2019 r. Starostwo Powiatowe zorganizowało VII już Wielka Akcję Poboru Krwi pn. „Twoja Krew 

– Moje Życie” i dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Starostwo Powiatowe jest również 

współorganizatorem Akcji Poboru Krwi Służb Mundurowych. 

1 sierpnia 2019 r.  uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 75 rocznicy Wybuchu Powstania 

Warszawskiego przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Wielkich Lniskach. Organizatorem uroczystości była Gmina 

Grudziądz, zaś honorowy patronat objął Starosta Powiatu Grudziądzkiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 września 2019 r. promowaliśmy wraz z KGW Zielnowo Powiat Grudziądzki podczas Festynu Barwy 

Lata, Dary Jesieni w Przysieku. Wymarzona pogoda i tłumy gości przy naszym stoisku pozwoliły zaprezentować 

walory turystyczno - przyrodnicze powiatu i przysmaki kulinarne. Odwiedzający stoisko skosztować mogli 

specjałów kulinarnych inspirowanych rodzimą tradycją oraz pyszne wypieki. Festyn był dobrą okazją, aby 

zaprezentować zgromadzonej publiczności dorobek i tradycje powiatu grudziądzkiego. Powiat był 

reprezentowany również przez Panie ze Stowarzyszenia Aktywna Wieś Słup. 
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Festyn Barwy lata, Dary Jesieni w Przysieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.W październiku br. zorganizowaliśmy we współpracy z Grudziądzkim Muzeum oraz Prezydentem Miasta 

Grudziądz wystawę rzeźby Aleksieja Leonowa "Drogami ducha". Ukraiński artysta językiem rzeźbiarskim wyraża 

wiarę w człowieczeństwo, miłość do piękna i nadzieję na lepszą przyszłość dla ludzkości. W spotkaniu uczestniczył 

Konsul Honorowy Republiki Mołdawii Jan Mrozowski, Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, zacni goście  

z Ukrainy, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego. 

W październiku br. reprezentacja powiatu grudziądzkiego reprezentowała powiat podczas wizyty  

w Winnikach na Ukrainie. 

Starosta Grudziądzki z wielką przyjemnością obejmuje honorowym patronatem wydarzenia kulturalne, 

sportowe, patriotyczne organizowane przez organizacje pozarządowe, kluby sportowe czy gminy. W tym roku 

sprawował patronat nad 8 wydarzeniami. Przedsięwzięcia te uzyskały nie tyko pomoc finansową w organizacji 

ale także liczne podarunki w postaci materiałów promocyjnych powiatu grudziądzkiego. 

 

Zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi w Świeciu nad Osą 
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Jak co roku ukazuje się szereg materiałów promujących powiat grudziądzki. W tym roku pojawiło się dużo 

nowości w postaci kolorowanek na sklejce, długopisów, słodyczy regionalnych, worków sportowych, magnesów 

na lodówkę itp. 

 

Publikacje internetowe - portale, współpraca z mediami: 

 Otwarta współpraca z mediami wpłynęła na dobry przekaz i rozpowszechnianie informacji zarówno 

wśród mieszkańców miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego o poszczególnych wydarzeniach  

i przedsięwzięciach. 

 Od listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe prowadzi własny portal społecznościowy Facebook, który 

jest na bieżąco aktualizowany poprzez zamieszczanie informacji z życia powiatu grudziądzkiego. Portal cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem społecznym. 

 

 

 


