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Szanowni Państwo,
Z wielką satysfakcją przedstawiam Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020 rok. Pomimo, że jego
przygotowanie jest obowiązkiem ustawowym, od początku dążę przede wszystkim do tego, by dokument
ten zawierał przejrzyste informacje o kierunkach i celach podjętych działań, ich kosztach, osiągniętych
rezultatach i efektach, ale także wyznaczał i sygnalizował sprawy, którymi wciąż powinniśmy się jeszcze
zająć.
Prezentując raport nie można nie pamiętać o kryzysie epidemicznym, który rozpoczął się w 2020 roku,
i który postawił w cieniu coś, czego świętowanie musieliśmy wszyscy odłożyć – za nami przecież 30.
rocznica pierwszych, demokratycznych wyborów samorządowych z roku 1990. Jestem przekonany, że
to właśnie dorobek ostatnich trzech dekad ciężkiej samorządowej pracy, wielu wcześniejszych
poświęceń i idącego z nimi rozwoju, pozwolił nam twardo stawić czoła zupełnie nowym, trudnym
sytuacjom. Ostatnie miesiące to inna, trudniejsza rzeczywistość. Epidemia COVID-19 wielu nam
odebrała zdrowie i bliskich. Nic dziwnego, że to właśnie pod znakiem zapobiegania możliwościom
zarażenia i niesienia pomocy osobom chorym lub objętym kwarantanną minął nam 2020 rok.
Mimo to, udało się zrealizować postawione Gminie cele. Staliśmy się samorządem zdecydowanie
bardziej nowoczesnym i inteligentnym, przyjaznym zarówno dla mieszkańców jak i otaczającego nas
środowiska. To bardzo mnie cieszy.
Z tej perspektywy zachęcam do lektury raportu i dyskusji nad nim.

Krzysztof Kułakowski
Burmistrz Świecia
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina miejsko-wiejska Świecie położona jest w województwie kujawsko-pomorskim na lewym brzegu
Wisły, w południowo-wschodniej części powiatu świeckiego. Graniczy z gminami: Pruszcz, Bukowiec,
Drzycim, Jeżewo, Dragacz (w powiecie świeckim) i z gminą wiejską Chełmno
i miastem Chełmno (w powiecie chełmińskim). Zajmuje powierzchnię 17 493 ha, co stanowi 11,8%
powierzchni powiatu, z tego miasto – 1 187 ha, czyli 6,8% obszaru gminy, obszary wiejskie – 16 306
ha, stanowiąc 93,2% terenu Gminy. Pod względem powierzchni zajmuje trzecie miejsce w powiecie
świeckim.
Sieć osadniczą gminy obok miasta Świcie tworzy 29 miejscowości wiejskich położonych w 13
sołectwach: Chrystkowo, Czaple, Dworzysko, Głogówko Królewskie, Gruczno, Kosowo, Kozłowo,
Polski Konopat, Sartowice, Sulnowo, Sulnówko, Topolinek i Wiąg.
Klimat Gminy oraz terenów sąsiednich kształtowany jest pod wpływem ścierających się mas powietrza
kontynentalnego i polarnomorskiego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,8°C, latem
13,4°C, a zimą 0,5°C. Suma rocznych opadów atmosferycznych dochodzi do 559 m. Przeważają wiatry
z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Według podziału na strefy klimatyczne Polski
teren Gminy leży w strefie 6b temperatur średnich od -20,5°C do temp 17,8°C.
W użytkowaniu gruntów największą powierzchnię zajmują użytki rolne, stanowiące 59,5%.
W powierzchni użytków rolnych Gminy dominują grunty orne – 77,3%. Lasy stanowią 21,7% obszaru
Gminy.
W gminie Świecie działają duże przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego (m.in. Mondi Świecie S.A.,
Bart Sp. z o.o.) wraz z wieloma współpracującymi zakładami. Dużą rolę w Gminie odgrywa także sektor
rolniczo-przemysłowy oraz szeroko rozumiany sektor metalowy. Intensywnie rozwija się również
sektor budowlany, finansowy, usługowy oraz handlowy.

Władze Gminy
Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz, od 20 listopada 2018 roku funkcję tą sprawuje
Krzysztof Kułakowski.
Organem uchwałodawczym jest licząca 21 członków Rada Miejska w Świeciu:
Jerzy Wójcik (Przewodniczący)
Tomasz Szamocki (Wiceprzewodniczący)
Waldemar Chudy
Jan Chudziński
Adam Cieślak
Sebastian Glaziński
Piotr Grajewski
Maciej Kaczmarek
Iwona Karolewska
Jerzy Klonowski
Adam Kufel
Grażyna Krzemińska
Henryk Mollus
Leszek Piotrowski
Zbigniew Rydziel
Marcin Sarnecki
Jerzy Sobotka
Ariel Stawski
Grażyna Styczeń
Bogdan Tarach
Dariusz Woźniak
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W Radzie Miejskiej w Świeciu działają 4 Kluby Radnych: Obywatelskie Porozumienie Samorządowe,
Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Nasze Świecie Razem.

Mieszkańcy Gminy
Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w gminie Świecie mieszkało 30941 osób. To o 288 osób mniej
niż rok wcześniej. Niestety jest to kontynuacja trendu spadkowego notowanego od wielu już lat, który
związany jest z rosnącą liczbą zgonów oraz malejącą liczbą urodzeń.
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Realizacja spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego jest zadaniem zleconym administracji
rządowej. Kwoty przyznawane na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich od
wielu już lat są niższe niż rzeczywiste koszty funkcjonowania, nawet bez wliczania amortyzacji,
remontów i utrzymania budynku. Pomimo tego podejmowane są decyzje zmierzające do usprawnienia
pracy i szybkości obsługi mieszkańców (w tym celu utworzono stanowisko zastępcy kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego).
Do zadań inwestycyjnych, których przeprowadzenie trzeba rozważyć najbliższych latach, jest
utworzenie windy prowadzącej do biura kierownika oraz na salę ślubów USC.
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STRATEGIE I PROGRAMY WIELOLETNIE
Zarządzanie Gminą to podejmowanie szeregu złożonych działań i decyzji ważnych dla lokalnej
społeczności. Aby robić to skutecznie i efektywnie potrzebne jest wieloletnie planowanie, które
wyznacza kierunki rozwoju. To oczywiste, bo działania właściwe ze strategicznego punktu widzenia
mają większe znaczenie niż te nastawione na przynoszenie natychmiastowych efektów. Strategie i
programy wieloletnie określają potencjał samorządu i nadają kierunek przyszłym działaniom, ale muszą
być przyjmowane i monitorowane bardzo roztropnie, by korelowały wzajemnie ze sobą i nie wyznaczały
nierealnych celów.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świecie na lata
2017 – 2023
W dniu 20 grudniu 2019 r. Rada Miejska w Świeciu przyjęła Uchwałą nr 129/19 opracowaną
aktualizację dokumentu pn. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świecie na lata
2017 - 2023, a Uchwałą nr 4/100/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego
2020 r. został przyjęty Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na
który został wpisany ww. dokument. W kolejnych miesiącach trwały intensywne prace projektowe
polegające na wykonaniu projektu adaptującego pomieszczenia budynku znajdującego się przy
ul. Wyszyńskiego 15 na realizację działań społeczno – aktywizujących zapisanych w aktualnym
programie rewitalizacji. W grudniu 2020 r. Gmina Świecie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji, którego dofinansowanie było uwarunkowane wpisaniem do dokumentu pn.
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina ubiega się o dofinansowanie ww. projektu ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014
– 2020 i budżetu państwa. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji zakłada, realizację projektu
inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu posiadanego obiektu infrastruktury na cele
rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego. Realizacja projektów miękkich, których celem jest
poprawa jakości dostępu do usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz aktywizacja osób
starszych możliwa będzie po zakończeniu projektu inwestycyjnego i planowana jest do 2023 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świecie przyjętym i zaktualizowanym Uchwałą nr
198/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2020 r. założono łącznie 7 celów operacyjnych
realizowanych w sumie przez 19 działań inwestycyjnych i „miękkich” na łączną kwotę 85 987 775,71zł.
Plan zakłada realizację wytyczonych celów w perspektywie roku 2020 oraz dalszej. Zakres
rekomendacji obejmuje wszystkich interesariuszy, mianowicie z sektorów: budynków użyteczności
publicznej, komunalnego, mieszkalnego, działalności gospodarczej, transportu oraz interesariuszy
ogólnych, z tego tytułu koszty nie dotyczą wyłącznie jednostki samorządowej gminy Świecie. Analiza
obszaru objętego opracowaniem raportu, nad którym prace rozpoczęły się w II półroczu 2020 r. pozwoli
na weryfikację aktualnej sytuacji energetyczno – środowiskowej na obszarze Gminy pod względem
zaplanowanych uprzednio do osiągnięcia w 2020 r. celów, tj.:
* osiągnięcie 2,8% poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2012 r.) - czyli spadek
emisji o 9 655,4 t
* osiągnięcie 1,8% poziom redukcji zużycia energii w stosunku do roku bazowego (2012 r.) - czyli
spadek zużycia o 26 661,8 MWh
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* zużycie energii OZE w ogólnym bilansie zużycia energii w Gminie w roku 2020 na poziomie co
najmniej 5,8%
* osiągnięcie redukcji emisji pyłów PM10 na poziomie 1,9 t oraz 0,4 kg dla benzo(a)pirenu - B(a)P.
Przeprowadzone analizy w oparciu o weryfikację przeprowadzonych dotychczas inwestycji,
zgłoszonych uprzednio do Planu, pozwolą na stwierdzenie, czy zamierzone poziomy celów zostały
osiągnięte. Prace nad dokumentem potrwają do końca 2021 r.
Cele operacyjne niniejszego dokumentu zawierają się i powielają w opisie Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Świecie, dotyczącym dróg, chodników, parkingów, termomodernizacji,
oświetlenia, zieleni, komunikacji, edukacji ekologicznej oraz dotacji udzielanych na inwestycje
poprawiające stan środowiska naturalnego, a także w raporcie z Planu Mobilności Miejskiej dla miasta
Świecie.

Strategia rozwoju Gminy Świecie na lata 2018 – 2027
W strategii rozwoju Gminy Świecie celami strategicznymi są wzmocnienie kapitału społecznego
i rozwoju infrastruktury społecznej, rozwój gospodarczy gminy poprzez wykorzystanie istniejących
potencjałów, rozwój obszarów zielonych w mieście. W ramach celów strategicznych Gmina prowadziła
między innymi następujące działania:
* Rozwój infrastruktury społecznej – wprowadzono szereg udogodnień dla mieszkańców w ramach
Elektronicznego Panelu Mieszkańca. Uruchomiono informację o rzeczywistych czasach przejazdów w
komunikacji miejskiej „Kiedy Przyjedzie” , w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu
Cywilnego umieszczono elektroniczne tablice informacyjne, rozpoczęto prace nad nową stroną
internetową Gminy wraz z całym szeregiem e-usług dla mieszkańców.
* Rozwój turystyki sportu i rekreacji – rozpoczęto prace w związku z projektem Rozbudowa i
przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów
kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu.
* Rozwój przedsiębiorczości, rolnictwa, rynku pracy – rozszerzono strefę inwestycyjną Vistula Park II
w Sulnowie, podpisano umowy dzierżawy oraz przygotowano tereny do sprzedaży. Prowadzono
szeroką kampanię reklamową stref inwestycyjnych w Internecie, poprzez kampanię megaboardową
przy autostradzie oraz drogach wojewódzkich. Rozpoczęto działania zmierzające do utworzenia trzeciej
strefy inwestycyjnej w Sartowicach. Ponadto w 2020 roku dwukrotnie z Burmistrzem spotkali się
członkowie Społecznej Rady Gospodarczej. Podczas obrad opiniowano uchwały dotyczące pomocy
przedsiębiorcom w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Covid-19, oraz lokalne podatki i opłaty.
Przeprowadzono akcję wspierającą lokalnych przedsiębiorców pod nazwą „Świecie się wspiera”.
Gmina wsparła również organizację targów budowlanych.
* Rewitalizacja i rozwój funkcjonalno – przestrzenny obszarów gminy – wykonano projekt
rewitalizacyjny budynku przy ul. Wyszyńskiego 15. Rozpoczęcie działań budowlanych zaplanowano
na rok 2021.
W 2020 roku Gmina aktywnie poszukiwała zewnętrznego finansowania zadań wyznaczonych
w dokumencie strategicznym. Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych wniosków
przygotowanych w minionym roku.
L.p.
1.

Nazwa zadania
Zagospodarowanie istniejącej
przestrzeni miejskiej wraz z
zagospodarowaniem przyległego
otoczenia w celu likwidacji

Program
RPO WK-P 20142020
Oś 6.2

Kwota
dofinansowania
4 786 553,60

Status
Wniosek
złożony, obecnie
wniosek w
ocenie.
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2.

3.

4.
5.

6.

istniejących problemów
społecznych zdiagnozowanych w
Lokalnym Programie Rewitalizacji
Rozbudowa drogi powiatowej nr
1249C, polegająca na budowie
ścieżki pieszo-rowerowej na
odcinku Sulnowo-Dziki” oraz
przebudowa drogi powiatowej
1285C polegająca na wykonaniu
ścieżki rowerowej w Grucznie w
ramach projektu: Urządzenie
ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Świecie
Budowa Drogi gminnej ul. K.
Jagiellończyka w Świeciu wraz z
budową kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenia ulicznego.
Przebudowa drogi gminnej ul. 10
lutego w Świeciu
Budowa drogi gminnej – ul.
Kazimierza Wielkiego w Świeciu
wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia ulicznego
Mikroinstalacje OZE na terenie
Gminy Świecie

Złożono
wniosek, obecnie
wniosek w
ocenie.

RPO WK-P 20142020
Oś. 3.4

UE (EFRR):
725 013,69
- Budżet Państwa
132 426,06

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

700 000,00

Otrzymano
dofinansowanie

Fundusz Dróg
Samorządowych
Fundusz Dróg
Samorządowych

766 289,00

Wniosek na
liście rezerwowej
Wniosek na
liście
podstawowej

RPO WK-P 20142020

1 234 106,00

394 213,41

Złożono
wniosek, obecnie
wniosek w
ocenie.

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Świecie na lata 2020 - 2032
Gmina Świecie realizuje działania na rzecz usuwania azbestu od momentu obowiązywania Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2014 – 2019
z perspektywą do 2032 r., czyli od dnia 30 stycznia 2014 r. do daty granicznej dokumentu, czyli do 31
grudnia 2019 r., a następnie w zakresie obowiązywania Aktualizacji Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2020 – 2032.

Rok
2018

Rodzaj budynku, z którego usunięto eternit z dachu
Budynek
Budynek
Budynek
Altany
mieszkalny
gospodarczy
inwentarski
działkowe
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
16
9
2
3

Suma
[szt.]
30

2019

26

3

7

4

40

2020

22

10

0

10

42

Na postawie danych zestawionych w powyższej tabeli można przyjąć, że średnio w ciągu roku azbest
usuwany jest z ok. 30-40 budynków. W 2020 r. na obszarze miejskim usunięto azbest z 12 budynków
(26.107 kg) i 10 altan działkowych (14.760 kg), natomiast na obszarze wiejskim z 20 budynków (95.935
kg). Łącznie z terenu gminy Świecie usunięto 95.935 kg, tj. 95,93 Mg.
Według danych przekazanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie gminy
Świecie obecnie znajduje się 16 722 mb rur wodociągowych azbestowo-cementowych, z tego 14 467
mb jest nadal w eksploatacji (obszar miejski – 5 967 mb, obszar wiejski – 8 500 mb). Pozostałe 2 255
mb rur to wyroby azbestowe wyłączone z eksploatacji.
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Omawiając kwestie rur azbestowych wykorzystywanych w instalacjach wodociągowych
i kanalizacyjnych po ich wyłączeniu z eksploatacji, pozostawia się je w ziemi bez ograniczeń
czasowych, oczywiście pod warunkiem, że ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy
czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych.
Utylizacja azbestu i wyrobów azbestowych, szczególnie elementów budowlanych wymaga
odpowiednich nakładów finansowych. Jak wiadomo do końca 2032 r. z obszaru Gminy Świecie należy
usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest. Obowiązek ten nie będzie możliwy do zrealizowania bez
finansowego wsparcia kierowanego do właścicieli, zarządów, użytkowników obiektów lub instalacji
zawierających azbest.
Gmina Świecie jest jednostką samorządu terytorialnego, która poprzez udzielanie dotacji mieszkańcom,
niemal od dekady, wspiera finansowo przedsięwzięcia związane z realizacją utylizacji azbestu - głównie
dzięki własnym środkom pieniężnym, zabezpieczanym w budżecie. Niemniej jednak, w razie
konieczności, środki na ten cel pozyskiwane są również z innych źródeł, tj. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Środki finansowe Gminy Świecie przeznaczone na utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest
Zaplanowane [zł]
Rok

2015
2016
2017
2018
2019
2020

zwiększone w ciągu
roku [zł]
50 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
65 000,00
80 000,00
130 000,00

Wydatkowane [zł]

Stopień realizacji budżetu [%]

67 334,98

96 %

49 499,62

99 %

64 173,23

96 %

46 814,27
79 247,24
75 458,39

72 %
99 %
58,4 %

W roku 2020 w budżecie Gminy zabezpieczono 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie
finansowania utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, co pozwoliło na udzielenie dotacji
wszystkich złożonych przez mieszkańców wniosków w 2020 r. Niższy stopień wykorzystania środków
finansowych, niż zakładano, wynika ze zwiększenia środków budżetowych na ten cel oraz z niezłożenia
wniosków o dofinansowanie do Gminy przez mieszkańców, mimo ich wcześniejszych deklaracji.
Wynika to, m.in. z sytuacji epidemiologicznej w kraju, która wpłynęła na wydłużenie czasu oczekiwania
na realizację inwestycji przez firmy związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu i wyrobów
zawierających azbest.
Dalsza realizacja programu będzie zależała przede wszystkim od możliwości finansowych gminy
Świecie i właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, jak również pozyskanych środków
zewnętrznych oraz wsparcia rządu. Biorąc pod uwagę wydatki gminne w okresie ostatnich dziesięciu
lat, można mieć pewność, że w przyszłości przedmiotowe dofinansowanie będzie kontynuowane
i pokrywane przede wszystkim ze środków własnych jednostki. Niewykluczony jest również udział
zewnętrznych środków finansowych pochodzących, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2016 – 2019
z perspektywą do 2023 r.
Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). W 2020 r. obowiązywał
dokument przyjęty Uchwałą Nr 247/1 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. Jednocześnie
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rozpoczęły się prace nad Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2021-2025
z perspektywą na lata 2026-2029, który ma zostać przedłożony Radzie Miejskiej w Świeciu w roku
2021.
Należy zauważyć, że organ wykonawczy Gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty
z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie jest przedstawiany Radzie Miejskiej
w Świeciu i jest przekazywany organowi wykonawczemu powiatu, dlatego też w 2020 r. przedłożono
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie za lata 2018-2019. Poniżej
zaprezentowano najważniejsze działania zrealizowane w roku 2020.
Opis działania
Dofinansowanie budowy przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo
ekologiczne, pompy ciepła, urządzenia grzewcze solarne, instalacje
fotowoltaiczne i termomodernizację budynków. 280 dotacji
Termomodernizacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy
wiejskiej w Czaplach
Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS
Wykonanie nowego projektu schematu tras i map komunikacji miejskiej
Rozpoczęcie prac nad udostępnieniem aplikacji kiedyprzyjedzie.pl oraz
płatności mobilnych w SkyCash
Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego
Budowa ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 1.382 m 2 w ramach
zadania „Połączenie ul. Wodnej z ulicą Armii Krajowej w ciągu ul.
Cukrowników w Świeciu
Projekt na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gruczno-Chrystkowo
Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łokietka o powierzchni 307,5 m 2
w ramach zadania „Dokończenie ul. Łokietka
Targi Budowlane - stoisko, rozpowszechnianie informacji na temat
„eko” dotacji gminnych.
Liczba wydanych decyzji środowiskowych dla instalacji OZE: 3 szt.
W ramach bieżącej konserwacji urządzeń oświetleniowych:
- wymiana opraw sodowych na oprawy LED przy ul. Stromej,
Paderewskiego,
- wymiana opraw i słupów w parku przy ul. Słowackiego
Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i
Wigury 7A
Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki
Połączenie ul. Wodnej z ulicą Armii Krajowej
w ciągu ul.
Cukrowników
Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie
Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ul. Fiołkowej w Sulnowie
Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej w Sulnowie
Dokończenie budowy ul. Kossaka w Świeciu
Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego
Budowa drugiego odcinka ulicy Ks. Sychty
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Magnoliowej w
Sulnowie
Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na
terenie ROD „Związkowiec”
Budowa drogi łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej
Przebudowa drogi gminnej nr 031002 C relacji Głogówko KrólewskieNiedźwiedź etap I
Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie cz.II
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Źródło
finansowania

Kwota
[zł]
1 030 366,54
96 805,00

Budżet Gminy

Budżet Gminy

107 625,00
3 677,70
Budżet Gminy
28 548,30
50 000,00
1 041 089,92

Budżet Gminy
Budżet Gminy,
Fundusz Dróg
Samorządowych

44 895,00
38 130,00
171 931,07

Budżet Gminy

60 544,14

Budżet Gminy

21 962,72
59 375,48
29 914,83
1 041 089,92
156 998,89
132 680,72
877 609,85
30 642,94
34 937,29
188 147,94
156 844,04
193 929,25
256 294,23
390 488,62
156 967,99

Budżet Gminy

Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020

Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie
Dokończenie budowy ul. Łokietka
Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły
Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi
Remont schodów przy al. Jana Pawła II
Remont drogi w Czaplach
Remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67
Remont dojazdu przy ul. Wojska Polskiego 171
Wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej
Świecie-Gruczno do posesji w Dworzysku
Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg w: Sulnówku,
Czapelkach, Chrystkowie i Kosowie
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego,
Jabłoniowej, Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i
Narcyzowej w Sulnowie
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Sulnowie
Dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o. do budowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do Jaśminowej
Ilość udzielonych dotacji, na:
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 11 dotacji;
- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowejo – 1 dotacja;
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej – 1 dotacja;
- zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową – 31 dotacji
Ilość zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych: 567 szt.
Przydomowych oczyszczalni ścieków: 366 szt.
Ilość
wykonanych
kontroli
zbiorników
bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni o ścieków: 4
W zakresie zaopatrzenia wsi w wodę (sieć i przyłącza):
Sieć wodociągowa w Terespolu.
Sieć wodociągowa ul. Narcyzowa w Sulnowie.
Sieć wodociągowa od ul. Chabrowej do Cisowej w Sulnowie.
Studnia redukcyjna na sieci wodociągowej Sartowice.
Studnia redukcyjna na sieci wodociągowej Sulnówko.
Sieć wodociągowa ul. Pułaskiego Gruczno.
Sieć wodociągowa w drodze gminnej dz. 209/3 Sulnówko.
Sieć wodociągowa w drodze gminnej dz. 754/6 Sulnowo.
Sieć wodociągowa ul. Bratkowa Sulnowo.
Sieć wodociągowa ul. Gacy Gruczno.
w zakresie kanalizacji wiejskiej (zbiorczej):
Kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej w Sulnowie.
Kanalizacja sanitarna w ul. Pułaskiego.
Przyjęcie Uchwały umożliwiającej udzielenie dotacji na zakup
i montaż zbiorników na wodę deszczową oraz o przyłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej
Nasadzenie drzew wzdłuż ul. Łokietka
Bieżąca kontrola firm wykonujących usługę odbioru odpadów na
podstawie umowy z gminą Świecie. Pozostałe podmioty kontrolowane
wyłącznie na podstawie składanej dokumentacji (np. sprawozdania,
zawarte umowy z kontrahentami). Kontrola funkcjonowania Instalacji
Regionalnej w Sulnówku (kontrola terenowa, analiza zestawień danych)

154 926,86
171 931,07
259 953,87
142 582,40
19 804,65
66 672,89
141 543,37
14 118,21

Budżet Gminy

122 592,26
623 243,44
392 504,50
156 477,82

Budżet Gminy

2 549 891,10
146 842,32

187 672,32

-

Budżet Gminy

-

1 5505,1 tys.

Środki ZWiK

86 000,00

Środki ZWiK

W ramach
wydatków
bieżących

-

Budżet Gminy

-

-

9|Strona

Likwidacja „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy
Świecie. Akcja „Sprzątanie Świata” poprzez sfinansowanie dojazdu
młodzieży do miejsc sprzątania, zakup rękawic i worków. Organizacja i
sfinansowanie usługi odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów
nsadzenia drzew, krzewów, zakup karmy dla ptactwa wodnego,
domków dla pszczół i elementów małej architektury w przestrzeni
zieleni miejskiej
założenie łąk kwietnych przy ul. Jagiełły i Cukrowników
wzmocnienie brzegów Struchawy w parku przy ul. Słowackiego,
faszynowanie i obłożenie brzegów kamieniem synejskim
konserwacja cieku wodnego Struchawa
pogłębienie rowu melioracyjnego w Topolinku
odbudowa przepustu w Chrystkowie wraz z konserwacją
Wykonanie ulotek edukacyjnych o możliwości dofinansowania zadań
związanych z poprawą środowiska naturalnego

39 528,54

Budżet Gminy

288 523,92
4 953,96
40 644,80

Budżet Gminy

15 978,76
2 607,60
3 363,71
492,00

Budżet Gminy

Plan Mobilności Miejskiej Miasta Świecia
Mobilność w miastach jest zasadniczym elementem w ramach polityki związanej z miastami. Ponadto,
Plan wyznacza zadania i określa kierunki działań samorządu lokalnego w zakresie zwiększania
możliwości mobilności miejskiej oraz wpływa na kształtowanie zachowań transportowych
mieszkańców Gminy, promując wśród nich transport bardziej zrównoważony, wykorzystujący oprócz
indywidualnego, w dużo większym stopniu także publiczny oraz rowerowy. Głównym celem Planu
mobilności miejskiej jest zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu w obszarze miejskim,
zarówno w obszarze sprawnego funkcjonowania systemu przewozów zbiorowych jak i rozwijani
alternatywnych form podróży miejskich. Rozwój publicznego transportu zbiorowego jest priorytetem w
polityce transportowej Unii Europejskiej. Cele związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem
zjawiska kongestii i poprawą warunków życia w miastach wymagają zachęcenia większej liczby
pasażerów do korzystania z komunikacji zbiorowej. To z kolei wymaga zapewnienia wysokiego
poziomu komunikacji zbiorowej pod względem dostępności infrastruktury. Poniżej przedstawiono
najważniejsze działania zrealizowane w 2020 roku.
Opis działań

Rozwój infrastruktury
rowerowej

Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych
tworzących
zwarty układ i obejmujących
istotne generatory ruchu i
główne
cele
podróży
mieszkańców

Usytuowane stojaków dla
rowerów w pobliżu, szkół,
miejsc handlu i pracy
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Opis
- budowa ścieżki rowerowej
w ramach zadania „Budowa
drogi gminnej ul. Kazimierza
Wielkiego i Królowej Bony
wraz
z
infrastrukturą
techniczną
na
osiedlu
Marianki IV w Świeciu”
- budowa ścieżki rowerowej
w ramach połączenia ulicy
Armii Krajowej z ulicą
Wodną
- budowa ścieżki rowerowej
przy ulicy Łokietka na
wysokości
żłobka
miejskiego
RAZEM
w
ramach
zadania
„Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego
przy
ul.
Słowackiego”

Poniesione koszty
[zł]

767 432,30

94 682,20

42 791,82
904 906,32
1 033,20

Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020

Rozwój
pieszej

infrastruktury

Utrzymanie dobrej jakości
infrastruktury dla pieszych
szczególnie łączącej duże
osiedla
mieszkalne
z
centrum miasta

bieżące
naprawy
chodników zlokalizowanych
na terenie miasta Świecie

72 932,20

- naprawa i ustawienie
balustrad przy chodnikach i
ciągach pieszych

21 771,00

- budowa chodnika i ciągu
pieszo-rowerowego
w ramach zadania „Budowa
drogi gminnej ul. Kazimierza
Wielkiego
i Królowej Bony wraz
z infrastrukturą techniczną
na osiedlu Marianki IV”
budowa
chodnika
w ramach połączenia ulicy
Armii Krajowej
z ulicą
Wodną

Poprawa
jakości
miejskiego transportu
publicznego

Monitoring i korekta siatki
połączeń uwzględniającej
potrzeby
komunikacyjne
mieszkańców
z
pozamiejskich
terenów
gminy oraz mieszkańców
dużych osiedli mieszkalnych
w mieście Świeciu

Lepsze
skomunikowanie
pomiędzy zintegrowanymi
węzłami przesiadkowymi:
dworcem PKS a dworcem
PKP

37 749,56

budowa
chodnika
w ramach przebudowy ulicy
Prusa w Świeciu

52 607,22

- budowa chodnika przy
ulicy Łokietka w Świeciu na
wysokości
żłobka
miejskiego

42 791,82

RAZEM
Likwidacja
barier
w
przekraczaniu
ciągów
komunikacyjnych

333 336,89

- montaż solarnych kocich
oczek przy przejściach dla
pieszych
na
ulicy
Paderewskiego w Świeciu
- uruchomienie nowej linii
Cmentarz,
- zmiana trasy linii nr 9,
dodatkowe
godziny
kursowania linii nr 8 po
południu oraz uruchomienie
kursów weekendowych,
- dodatkowe kursy do
Terespola Pomorskiego
- wprowadzenie drobnych
korekt
na
liniach
dotychczasowych,
przeprowadzenie
konsultacji
społecznych
w sprawie przebiegu trasy
sezonowej linii komunikacji
miejskiej (okres letni – od
2021 r.)
- wprowadzono dodatkowe
kursy
do
Terespola
Pomorskiego w zakresie
komunikacji miejskiej

561 188,75
5 313,60

wrzesień 2020 r.
- część I
94 033,02 zł
(bez
uwzględniania
przychodów ze
sprzedaży
biletów) – część II
32 397,40 zł (bez
uwzględniania
przychodów ze
sprzedaży
biletów)

Wrzesień 2020 r.
8 181,00 zł
bez
uwzględnienia
przychodów ze
sprzedaży biletów
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Zapewnienie rozkładu jazdy
komunikacji miejskiej na
każdym przystanku

Rozbudowa
systemu
informacji pasażerskiej

Wzmocnienie
dostępności i znaczenia
zintegrowanych węzłów
przesiadkowych

Wspomaganie
płynności
i
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Publikacja
informacji
o rozkładzie jazdy na stronie
internetowej:
- w wersji identycznej jak
rozkład
jazdy
na
przystankach,
- na interaktywnej mapie ,
ukazującej układ całej sieci i
przebieg konkretnych linii
wraz
z
wyszukiwarką
połączeń
- w formie aplikacji do
ściągnięcia
na
telefon
komórkowy.
Zwiększenie
dostępności
komunikacyjnej
dworca
PKP
w
Terespolu
Pomorskim – integracja
komunikacji
kolejowej,
autobusowej,
rowerowej
oraz
indywidualnego
transportu samochodowego
(skomunikowanie
rozkładów jazdy kolei z
komunikacją autobusową,
budowa
infrastruktury
rowerowej,
zapewnienie
miejsc parkingowych
Zapewnienie odpowiedniej
dostępności
miejsc
parkingowych na obszarze
intensywnej
zabudowy
mieszkaniowej
dbanie
o
oznakowanie
sygnalizacją świetlną oraz
znakami drogowymi jezdni,
jak również utrzymanie
odpowiedniego
stanu
technicznego i oznaczenia
pasów dla pieszych

operator
publicznego
transportu
zbiorowego
odpowiada za umieszczenie
i aktualizację rozkładu jazdy
na
tabliczkach
przystankowych wg wzorów
przekazanych
przez
organizatora

Cena ujęta
w wzkm
w 2020 r.
- część I – 6,06
zł/km/brutto
- część II –
5,11/km/brutto

- rozkłady jazdy, schemat
linii komunikacyjnych oraz
wszelkie
informacje
dotyczące
komunikacji
miejskiej dostępne są na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego
w
Świeciu
w zakładce:
Komunikacja
miejska
- rozkłady jazdy w formie
aplikacji są w trakcie
przygotowań
–
kiedyprzyjedzie.pl

29115,30

- dodatkowe kursy do
Terespola
Pomorskiego
w zakresie komunikacji
miejskiej

wrzesień 2020 r.
8 181,00 zł
bez
uwzględnienia
przychodów ze
sprzedaży biletów

- wykonano bieżące naprawy
nawierzchni
parkingów
zlokalizowanych na terenie
Gminy Świecie

52 125,87

wymienione
zostały
i ustawione nowe znaki
drogowe,
wykonano
oznakowanie poziome jezdni

149 307,44

Strategia mieszkaniowa Gminy Świecie na lata 2018 - 2028
Gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez
zapewnienie lokali socjalnych i mieszkalnych na rzecz mieszkańców gminy Świecie. W roku 2020
przydzielono 20 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali socjalnych, na obowiązującej liście osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, według stanu na dzień 31.12.2020r.,
było 18 gospodarstw domowych a na lokal socjalny oczekiwało 26 rodzin.
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Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020

29 października 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 194/2020 Rady Miejskiej w Świeciu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/2018 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie zasad wynajmowania
lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie. W listopadzie 2020 r. rozpoczęła się
procedura tworzenia nowych list mieszkaniowych i aktualizacja złożonych wniosków o przydział lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy. Nabór wniosków trwał do 18 grudnia 2020 r. Łącznie wpłynęło 270
wniosków, z czego na lokal mieszkalny kryteria spełniło 60 osób a na lokal socjalny 94 osoby.
Rozpatrywanie odwołań oraz ukształtowanie ostatecznej wersji ostatecznej listy mieszkaniowej nastąpi
w pierwszej części 2021 roku.
Gmina przyznaje dodatki mieszkaniowe na rzecz osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych
z utrzymaniem mieszkań. W roku 2020 wydano 555 decyzji administracyjnych przyznających dodatki
mieszkaniowe, na podstawie których dokonano wypłat na kwotę 679 245,20 zł.
Ponadto Gmina przyznaje również dodatki energetyczne na rzecz osób, które otrzymują dodatek
mieszkaniowy. W roku 2020 wydano 182 decyzje administracyjne przyznające dodatek energetyczny
i dokonano wypłat na kwotę 17 196,91 zł.

Strategia rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020 - 2029
W minionym roku ukończono prace na Strategią rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020-2029,
która stanowi kluczowy dokument określający kierunki rozwoju sportu. Jest również źródłem wiedzy
na temat obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy, instytucji i klubów sportowych,
dyscyplin uprawianych przez mieszkańców, a także źródeł finansowania. Zapisy znajdujące się w ww.
publikacji umożliwią prowadzenie odpowiednich działań ze strony miasta wspierających rozwój sportu
w gminie Świecie. Ponadto strategia określa cele główne i szczegółowe, których realizacja pozwala na
wzmocnienie gminy Świecie jako aktywnego samorządu, który stwarza mieszkańcom możliwości
rozwoju oraz ułatwia w czasie wolnym od pracy uczestnictwo w życiu sportowym.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata
2016-2026
W 2020 r. kontynuowano działania na rzecz realizacji lub realizowano działania zgodnie
z wyznaczonymi celami strategicznymi - pomimo, że pandemia wymusiła potrzebę zastosowania
również pracy zdalnej. Kluczowy jest jednak fakt, że przez cały czas, szeroko rozumiana pomoc
społeczna, realizowała zadania w sposób płynny.
W dalszym ciągu prowadzony był projekt Usługi społeczne - dla każdego!, którego celem było wsparcie
rodzin, u których stwierdzono bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych. Celem tej części
projektu było zwiększenie kompetencji rodzicielskich rodziców, natomiast dzieci brały udział
w treningu zastępowania agresji. Kolejną grupą beneficjentów projektu były osoby starsze i osoby
z niepełnosprawnością, które skorzystały ze wsparcia w formie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
rehabilitacji fizycznej w ramach usług specjalistycznych. W ramach projektu Usługi społeczne – dla
każdego! w dalszym ciągu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnowspomagającego, która bezpłatnie oferuje sprzęt osobom z niepełnosprawnościami.
Wsparcie oferowano także w formie projektu Akademia Ady. Działanie skierowane było głównie do
rodzin objętych przede wszystkim asystenturą rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.
Celem projektu była pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom w tworzeniu warunków
sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Ponadto wsparciem objęto również rodziny borykające się z niepełnosprawnością dzieci w ramach
projektu Razem w jednym oddechu. Celem projektu była integracja rodzin i wzajemna wymiana
doświadczeń.
Realizowano również projekt socjalny Delikatni jak motyle adresowany do osób w wieku inwolucji
starczej objętych pomocą usługową. Celem projektu było zwiększenie aktywności, budowanie
motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej, poprzez
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dążenie do zmiany. W ramach tego projektu odbył się cykl spotkań integracyjnych, m.in. wycieczki,
wyjazdy do teatru.
Bardzo ważnym elementem działań wyznaczonych przez strategię są zadania związane
z zapewnieniem żywności. W roku 2020 uruchomiona została jadłodzielnia w formie przeszklonej
lodówki ustawionej przy OPS. Dodatkowo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na
lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2016 r., 6-krotnie zorganizowano wydawanie żywności, a pomocą objęto 1950 osób.
W szkołach w dalszym ciągu, mimo ograniczeń w ich funkcjonowaniu, realizowane były online
pogramy profilaktyczne nt. zagrożeń i konsekwencji wynikających z uzależnienia, m.in. od alkoholu,
narkotyków. Ponadto, placówki oświatowe realizowały programy profilaktyczne, m.in. Spójrz inaczej.
Działania służb realizujących Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 20192021 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2020-2025 regulują sytuację dziecka i rodziny oraz zwiększenie poczucia ich
bezpieczeństwa socjalnego.

Program „Świecka Karta Seniora”
To autorskie działanie z zakresu polityki senioralnej Gminy Świecie skierowane do mieszkańców
w wieku powyżej 60 lat. Jego celem jest podniesienie jakości życia, pozytywne wpłynięcie na zdrowie
i rozwój, zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Program ma też zatrzeć różnice
pokoleniowe pomiędzy młodszymi mieszkańcami naszej Gminy a starszymi poprzez, np. wspólne
korzystanie z ofert instytucji kulturalnych. W roku 2020 wydano 468 Świeckich Kart Seniora (dla 292
kobiet i 176 mężczyzn). Obok instytucji kultury czy sportu seniorzy korzystają
z salonów odnowy, studiów urody, specjalistycznych sanatoriów, usług warsztatów samochodowych.
Wśród ofert, które proponują partnerzy programu Świeckiej Karty Seniora, każdy może znaleźć coś
zgodnego ze swoimi zainteresowaniami czy potrzebami. W roku 2020 posiadacze Świeckiej Karty
Seniora mogli korzystać z ofert 82 partnerów, którzy reprezentowali różne branże.

Ilość wydanych kart
[szt.]
Ilość
partnerów
Świeckiej
Karty
Seniora

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

1843

323

881

468

79

82

81

82

Analizując powyższą tabelę nie można nie zauważyć dużego wzrostu liczby wydanych kart
w roku 2019. Tę sytuację wywołała zmiana uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z kwietnia 2019 roku,
która poszerzyła krąg osób, które mogą korzystać ze ŚKS o osoby od 60. roku życia. Do kwietnia
2019 r. były to tylko osoby powyżej 65. roku życia. Natomiast powyższa tabela nie w pełni
odzwierciedla liczbę partnerów ŚKS. W ostatnich dwóch latach posiadaliśmy już 90 partnerów, ale
część z nich zrezygnowała lub zakończyła swoją działalność. Natomiast w ostatnim okresie przybyło 6.
nowych partnerów m.in. usługi transportowe BOB Taxi, Hurtownia budowlana RATMAS, sklep
medyczny MED.4 U, optyk VISIONWAY, biuro podróży z Poznania z ofertą zniżek na pobyt w ich
hotelach oraz salon masażu i zabiegów rehabilitacyjnych OPTIMA CARE. Ta sytuacja potwierdza, że
oferta dla naszych mieszkańców jest bardzo bogata i różnorodna i wywołuje ich duże zadowolenie.

Program System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie
Dnia 29 października 2020 roku Rada Miejska w Świeciu podjęła uchwałę o przyjęciu programu
osłonowego System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie, którego głównym celem
było zapewnienie wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym
i niepełnosprawnym, polegającym na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu
natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Realizatorem tego
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zadania został Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. W roku budżetowym, po
podjęciu w/w uchwały, zostało zakupionych 60 sztuk kompletnych zestawów do teleopieki z dostępem
do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej i Mobilnej na łączną kwotę
30 389,70 zł. Opracowano również wzory dokumentów i zgód, jakie będą obowiązywały uczestników
działania i osoby przez nie wskazane. Faktyczna realizacja tego zadania, polegająca na przekazywaniu
naszym mieszkańcom, po uprzednim złożeniu odpowiednich wniosków, zestawów do teleopieki
z dostępem do KSPTiD, rozpoczęła się w roku 2021.

INFORMACJE FINANSOWE
Dochody, wydatki, zadłużenie
W 2020 roku Gmina uzyskała dochody budżetowe w wysokości prawie 218,5 mln zł, co dało wykonanie
planu 100,7%. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów o 3 mln zł, czyli około 1%.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskaliśmy dochód per capita w wysokości 7 062,00 zł
i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 155,00 zł. Nie biorąc pod uwagę dochodów
z tytułu dotacji uzyskujemy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości 4 827,00 zł.
Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców (tzw. wskaźnik „G”) wynosi
2 443,00 zł i w porównaniu do wskaźnika w kraju, który podany został w wysokości 1 956,00 zł, jest
wyższy o 25%, co oznacza, że na mieszkańca przypada o 487,00 zł więcej niż średnio w kraju.
Najwyższe dochody własne uzyskaliśmy z: podatku od nieruchomości (37,8 mln zł), udziału
w podatku od osób fizycznych (36,6 mln zł) i udziału w podatku od osób prawnych (19,9 mln zł).
dochody
majątkowe
subwencja
10 mln zł
27,3 mln zł
4%
12%

udziały w
podatkach PIT i
CIT
56,5 mln zł
26%

pozostałe
6 mln zł
3%

podatki i opłaty
49,5 mln zł
23%

dotacje i
dofinansowania
69,2 mln zł
32%

Rok 2020 przebiegł pod znakiem pandemii. Rada Miejska w Świeciu podjęła uchwały mające na celu
wsparcie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu Covid-19.
Jedenastu podatnikom udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę ponad 30 tys. zł oraz
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czternastu podatników skorzystało z przesunięcia terminu płatności rat tego podatku na blisko 100 tys.
zł. Ponadto, osiemnastu podatników będących w trudnej sytuacji życiowej otrzymało pomoc
w formie umorzenia podatku na łączną kwotę 70 tys. zł.
W 2020 roku podjęte zostały przez Burmistrza Świecia zarządzenia, na podstawie których
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uzyskali zwolnienia z opłat czynszu dzierżawy
lokali i gruntów gminnych w wysokości 40 tys. zł. Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne
zwolnieni zostali z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pomoc ta wynosiła ponad
20 tys. zł. Udzielona została także pomoc z tytułu opłaty dzierżawy stoisk targowiskowych w związku
z okresowym zamknięciem targowiska w wysokości ponad 8 tys. zł.
W 2020 roku na wydatki przeznaczyliśmy ponad 209 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca wynosi
6 756,00 zł. Wydatki na mieszkańca w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 252,00 zł. Wydatki
bieżące, czyli między innymi na: utrzymanie szkół, przedszkoli, oczyszczanie miasta, wypłaty zasiłków,
administrację, utrzymanie zieleni, transport miejski, działalność kulturalną, sport, bezpieczeństwo
i straże pożarne wyniosły 87%.
Główne kierunki wydatków Gminy:
kultura
sport i turystyka gospodarka
10,5 mln zł
6,9 mln zł
mieszkaniowa
5%
3%
6 mln zł
transport i łączność
3%
11,8 mln zł
6%
administracja
publiczna
13,4 mln zł
6%

pozostałe
7,6 mln zł
4%

pomoc społeczna
75,5 mln zł
36%

gospodarka
komunalna
20,6 mln zł
10%
oświata i edukacja
56,7 mln zł
27%

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi
wydatkami wynosi 26 636 813,32 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 861,00 zł.
Nadwyżka budżetowa na koniec 2020 roku uzyskana została w wysokości 9 459 830,00 zł.
Gmina posiada niski wskaźnik zadłużenia, około 7% w stosunku do zrealizowanych dochodów. Na
koniec 2020 r. zadłużenie wyniosło niecałe 12 mln zł i co roku spłacamy około 3 mln zł rat kredytów
i pożyczek. Zakładając, że nie zaciągniemy żadnych nowych zobowiązań, dług spłacimy w 2026 roku.

Inwestycje i wydatki majątkowe
W 2020 roku realizowanych było prawie 100 inwestycji za ponad 27 mln zł, co stanowi 13% wszystkich
realizowanych wydatków. Na 1 mieszkańca przypada prawie 900,00 zł poniesionych wydatków na
inwestycje. Poniżej został przedstawiony wykaz inwestycji realizowanych w 2020 r.
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Przeznaczone
środki
2 619 705,62

Lp.

Zadanie inwestycyjne

1.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych

2.

Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki
rowerowej Gruczno-Chrystkowo

3.

Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły

4.

Projekt drogi w Sulnówku

49 446,00

5.

Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie

14 956,80

6.

Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie

7.

Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A

59 375,48

8.

Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku

59 901,00

9.

Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim

390 488,62

10. Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec

193 929,25

11. Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej

877 609,85

12. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego
13. Dokończenie budowy ul. Kossaka
14. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki
15. Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie
16. Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie
17. Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej
18. Przebudowa ul. 10 Lutego
19.

Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława
Chrobrego

20. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników
21. Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową
22. Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym
23. Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej
24. Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego
25. Dokończenie budowy ul. Łokietka
26. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji

94 021,20
259 953,87

156 998,89

50 000,00
0,00
29 914,83
132 680,72
45 000,00
160 000,00
48 585,00
0,00
1 041 089,92
1 168,50
50 000,00
256 294,23
88 122,00
171 931,07
3 859,03

27. Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego

84 995,21

28. Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego

34 937,29

29. Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu
30. Dokończenie budowy u. Kossaka (pochylnia)
31. Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową

0,00
30 642,94
188 147,94
17 | S t r o n a

32. Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu
33.

Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej
przy ul. Piłsudskiego

34. Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza
35. Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa
36. Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie w II części
37. Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie
38. Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie
39. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku
40. Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu
41. Wykupy gruntów
42.

Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i
chronionymi

43. Dokapitalizowanie ŚTBS
44. Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim w Świeciu
45. Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego w Świeciu
46. Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
47. Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim w Świeciu
48. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Świeciu
49. Zakup samochodów do Urzędu Miejskiego w Świeciu
50. Elektroniczny panel mieszkańca
51. Budowa strażnicy dla OSP Ratownik

142 582,40
149 771,68
151 900,00
156 844,04
156 967,99
154 926,86
8 129,19
105 000,00
14 744,45
2 269 350,17
2 133,14
1 300 000,00
716 680,87
57 945,63
70 000,00
0,00
58 240,50
249 690,01
128 300,11

52. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo

543 605,75
479 682,00

53. Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik (budżet obywatelski)

195 000,00

54.

Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią (budżet
obywatelski)

55. Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej (budżet obywatelski)
56. Zakup sprzętu medycznego
57. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim
58. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych
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40 000,00
10 000,00
34 992,00
523 370,45
11 500,00
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59. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach
60. Zakupy inwestycyjne OIiR
61. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka
62.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz
zbiorników na wodę deszczową

63. Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
64.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul.
Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie

65. Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie
66. Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza
67. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie
68. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko
69. Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie
70. Zakup i montaż lamp solarnych
71. Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego
72. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia
73. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta
74. Dofinansowanie usuwania eternitu
75. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii
76. Dofinansowanie ogrodów działkowych
77. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie
78. Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej
79. Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej
80. Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych
81. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala
82.

Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki praz placu zabaw przy ulicy Witolda
Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. "Domki" (budżet obywatelski)

83. Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego
84. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski)
85.

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu
Gmina Świecie

44 793,35
12 200,00
300 000,00
187 672,32
2 549 891,10
392 504,50
44 280,00
20 000,00
156 477,82
365 800,00
140 652,96
71 700,00
34 993,50
190 000,00
44 999,99
75 458,39
1 030 366,54
100 000,00
145 000,00
69 741,00
2 460,00
12 577,77
0,00
165 918,44
99 568,55
153 150,00
161 000,00
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86. Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS
87. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie
88. Zakup iluminacji świątecznej 3D
89. Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej
90. Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie
91. Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru
92. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu
Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach (budżet
93.
obywatelski)
94. Podjazd do świetlicy w Sulnówku - środki sołeckie
95. Zakup miniatur
96. Zadaszenie stołu w Kozłowie - środki sołeckie
97. Budowa trasy rowerowej
98. Pierwszy podwodny świat w Świeciu (budżet obywatelski)
99. Zadaszenie stadionu w Grucznie
RAZEM

107 625,00
45 150,00
19 495,50
99 567,89
158 750,00
35 000,00
4 500 000,00
96 805,00
16 500,00
47 970,00
6 462,22
297 738,02
20 000,00
216 303,94
27 163 686,30

Budżet obywatelski
Pomimo zmian, jakie zaszły w ustawach samorządowych i wycofaniu się wielu samorządów
z realizacji tzw. budżetów obywatelskich gmina Świecie kontynuowała w minionym roku realizację tej
formy partycypacji społecznej (nieobowiązkowej). Dzięki głosom mieszkańców na 2020 rok
zaplanowane zostały następujące zadania:
1. Zakup wyposażenia do remizy OSP „RATOWNIK” - 195 000,00 zł.
2. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią 216 000,00 zł.
3. Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej - 10 000,00 zł.
4. Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda
Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. „Domki” - 200 000,00 zł.
5. Szlak Murali Miejskich w Świeciu - 100 000,00 zł.
6. Pierwszy Podwodny Świat w Świeciu - 20 000,00 zł.
7. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - 175 000,00 zł.
8. Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach –
98 000,00 zł.
9. Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie Sołectwa Głogówko Królewskie –
16 000,00 zł.
10. Remont kapitalny świetlicy w Wiągu - 43 000,00 zł.
11. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo – chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku 6 700,00 zł.
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12. Wymiana starych mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Topolinku 12 000,00 zł.
Niezrealizowane zostało jedno zadanie, tj. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks
garażowy wraz z szatnią, gdzie wystąpiły problemy związane z lokalizacją inwestycji na terenach
potencjalnie zalewowych. Pozostałe zadania zostały zrealizowane lub przygotowane do realizacji
i przeniesione w ramach wydatków niewygasających na rok 2021.

Fundusz Sołecki
Nie zmieniły się zasady refundacji środków funduszu
sołeckiego z budżetu państwa, które z roku na rok
stanowią coraz mniejszy udział kwot obowiązkowych
(wyliczanych wg przepisów ustawy) przeznaczanych
do dyspozycji sołectw. To sprawia, że wiele
samorządów w kraju już podjęło decyzję o całkowitej
rezygnacji
z
funduszu
sołeckiego.
W gminie Świecie nie rozważa się takiego scenariusza,
ale należy jasno sygnalizować, że stan obecny
zdecydowanie rozmija się z pierwotnymi założeniami
wprowadzenia
funduszu
jako
instrumentu
zwiększającego udziału mieszkańców w życiu lokalnej
wspólnoty.

Sołectwo
Gruczno
Wiąg
Polski Konopat
Sulnowo
Sulnówko
Głogówko
Czaple
Topolinek
Kozłowo
Dworzysko
Chrystkowo
Kosowo
Sartowice
Razem

Kwota
46 925,99
59 451,14
64 501,48
79 653,32
51 306,38
35 795,84
48 503,91
21 091,12
18 178,39
34 279,33
16 456,47
23 482,38
32 921,57
532 547,32

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina Świecie, realizując zadania oświatowe
oraz zadania w zakresie opieki nad dzieckiem
Począwszy od 16 marca do 25 maja 2020 r. szkoły
do lat trzech, zapewniając bezpieczne
pracowały w systemie zdalnym, a do dnia 18 maja
zamknięte były żłobki i przedszkola. Po przerwie
i higieniczne warunki nauki, wychowania
wakacyjnej szkoły, przedszkola i żłobki rozpoczęły
i opieki, w tym także umożliwiające
pracę w typowym modelu stacjonarnym. Niestety w
stosowanie specjalnej organizacji nauki
związku ze wzrostem zakażeń od 24 października
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
ponownie na naukę zdalną. W całym roku 2020
prowadziła 22 różnego typu szkoły i placówki.
począwszy od marca podstawowe działania samorządu
Gmina ewidencjonuje również szkoły
poświęcone były zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom
i placówki niepubliczne, wydaje zezwolenia na
i pracownikom poszczególnych placówek oraz wsparciu
założenie niepublicznych szkół i przedszkoli,
szkół w procesie organizacji i prowadzenia nauczania
a w konsekwencji udziela dotacji dla tych szkół
zdalnego. Cała ta sytuacja spowodowała przerwanie
rozpoczętych prac nad opracowaniem Strategii
i placówek. Według stanu na 31 grudnia
Rozwoju Oświaty. Mamy nadzieję na wznowienie tych
2020 r., zarejestrowane są 4 przedszkola
prac wiosną 2021 r. w związku z planowanym
niepubliczne oraz jedna niepubliczna szkoła
rozpoczęciem szczepień.
podstawowa
o
uprawnieniach
szkoły
publicznej. Są to kolejno: Przedszkole
Niepubliczne
„Lwiątko”,
Przedszkole
Niepubliczne „Kangurek”, Katolickie Przedszkole „Aniołowo”, Językowe Przedszkole „Baśniowy
Dworek” oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Bernarda Sychty. Dotacje podmiotowe dla tych
jednostek w 2020 wyniosły 4 084 972,38 zł.
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W roku 2020 w szkołach i placówkach samorządowych (szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek)
zatrudnionych było 337 nauczycieli oraz 232 pracowników administracji i obsługi. Najwyższy stopień
awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego - posiada 65,58% nauczycieli.
Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 3 801 (92,30%) dzieci
i uczniów. Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszcza 317 (7,70%) dzieci
i uczniów. W sumie jest to 4 118 dzieci i uczniów. Jest to nieznaczny wzrost liczby uczniów w stosunku
do roku poprzedniego.

Publiczne Szkoły Podstawowe
W roku szkolnym 2020/2021 w 10 szkołach podstawowych uczyło się 2 860 uczniów, w tym 111
uczniów w oddziałach zerowych. Dane szczegółowe wg stanu na dzień 30.09.2020 r. zawiera poniższa
tabela.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym:
0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Wojska Polskiego w
Świeciu

20

463

22

36

48

37

49

22

99

92

58

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ziemi Świeckiej w
Świeciu

12

288

0

47

51

47

26

26

30

31

30

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika
w Świeciu

11

202

0

27

32

35

21

15

26

25

21

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Polskich
Olimpijczyków w
Świeciu

14

274

41

32

24

34

24

12

50

34

23

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza
w Świeciu

13

246

0

29

34

31

23

19

45

41

24

34

777

0

87

105

91

87

45

153 107

102

9

131

12

17

16

7

14

15

16

16

18

13

254

0

39

26

29

37

19

45

34

25

Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w
Terespolu Pomorskim

9

118

19

15

8

11

11

11

10

23

10

Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Wiągu

9

108

15

10

12

13

7

9

17

15

10

144

2861

111

353

336 306

199

483

418 322

332

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Kazimierza
Ecksteina w Świeciu
Szkoła Podstawowa im.
Kornela
Makuszyńskiego w
Czaplach
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w
Grucznie

Razem
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Poniżej przedstawiamy średnie zatrudnienie nauczycieli w okresie IX-X 2020 r.
w poszczególnych szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty. W naszych szkołach zatrudniamy
65,83% nauczycieli dyplomowanych, 15,55% mianowanych, 12,84% kontraktowych oraz 5,79%
stażystów.
Stopień awansu
Nauczyciel
dyplomowany
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel stażysta
Razem

SP1

SP2

22,31 20,44

SP3
15,28

SP5

SP7

15,48 13,61

SP8

SPCz

SPGr

SPT

SPW

45,28

12,29

21,89

10,96

11,33

8,78

2,70

3,50

3,00

7,30

6,37

2,22

2,00

4,07

4,67

5,89

2,00

5,22

5,44

5,00

8,33

1,00

1,00

1,00

1,94

11,93

0,00

0,00

2,00

0,33

1,33

0,00

0,00

0,00

1,00

48,91 25,14

24,00

25,92 26,24

61,32

15,51

24,89

16,03

18,94

Należy zauważyć, że pomimo niekorzystnej
sytuacji związanej ze zdalnym nauczaniem
W związku ze zdalnym nauczaniem pojawiła się
wyniki jakie uzyskali uczniowie z naszych
potrzeba wyposażenia części uczniów w odpowiedni
sprzęt. W związku z tym gmina Świecie wzięła udział w
szkół są dobre.
projektach unijnych, które jako programy grantowe
W zakresie języka polskiego 7 szkół
zostały ogłoszone przez Centrum Projektów Polska
podstawowych uzyskało średni wynik na
Cyfrowa. To pozwoliło w prosty i szybki sposób
poziomie wyniku średniej wojewódzkiej lub
pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie
nieco wyższej. Oznacza to, że taką średnią
szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych
uzyskało 86,86% uczniów uczących się w
lekcji. W ramach projektu „#zdalna szkoła”
szkołach podstawowych i tylko nieznacznie
pozyskaliśmy 99 960 zł, za które zakupiliśmy 42
lepiej wypadły one rok wcześniej. W sumie laptopy. Natomiast w ramach projektu „#zdalna
osiem szkół podstawowych uzyskało wynik na
szkoła+” dzięki 114 960 zł dotacji zakupiliśmy 48
poziomie średniej wojewódzkiej lub wyższej
laptopów. Pozostałe brakujące laptopy zostały uczniom
wypożyczone z posiadanych wcześniej zasobów.
(trzy na poziomie średniej krajowej lub
wyższej). Tak więc średnią taką uzyskało
88,01% ósmoklasistów.
W zakresie matematyki 4 szkoły uzyskały wynik powyżej średniej krajowej (44,55% ósmoklasistów)
i trzy (41,35% ósmoklasistów) na poziomie średniej powiatowej; jest to wynik porównywalny
z uzyskanym w poprzednim roku i wskazujący na potrzebę dalszego doskonalenia metod i form pracy
z tego przedmiotu.
W zakresie języka angielskiego 4 szkoły uzyskały wynik na poziomie średniej krajowej lub powyżej
oraz trzy na poziomie średniej wojewódzkiej (82,05% ósmoklasistów). Jest to wynik lepszy niż w roku
poprzednim.

Przedszkola Publiczne
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Osoby prawne lub
fizyczne mogą prowadzić niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Świecia. W roku
szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Świecie funkcjonuje 9 przedszkoli samorządowych, do których
uczęszczało 938 dzieci (w 41 oddziałach przedszkolnych). Ponadto 108 dzieci w wieku przedszkolnym
uczęszcza do 6 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 5 samorządowych szkołach
podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym w samorządowych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objętych jest łącznie 1 046 dzieci. Natomiast
do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne oraz fizyczne uczęszcza 194 dzieci.
Stąd łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 1 240 dzieci.
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Przeprowadzona w formie elektronicznej rekrutacja do przedszkoli przebiegła bezproblemowo.
Wszyscy rodzice, którzy chcieli zapisać swoje dziecko do przedszkola, a dla których dzieci nie było
miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, otrzymali propozycję zapisu w innych przedszkolach naszej
Gminy.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów Liczba uczniów*

1.

Przedszkole nr 1

5

125

2.

Przedszkole nr 2

4

79

3.

Przedszkole nr 3

4

72

4.

Przedszkole nr 4

5

121

5.

Przedszkole nr 6

3

68

6.

Przedszkole nr 7

5

117

7.

Przedszkole nr 8

7

177

8.

Przedszkole pod Klonem nr 9

3

73

9.

Przedszkole nr 11

5

106

41

938

Ogółem:

Warto zauważyć, że w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która
spowodowała konieczność rozliczania opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu według
rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin przeznaczonych na realizację
podstawy programowej w wysokości 1 zł za każdą godz. zajęć gmina Świecie wprowadziła od
1 września system rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu. Jest to system elektroniczny PUNKTUALNIK: PRZEDSZKOLE. Rejestracja obecności dziecka w placówce polega na przyłożeniu
identyfikatora zbliżeniowego do dedykowanego czytnika zarówno w chwili przyprowadzenia, jak
i odbierania podopiecznego przez rodzica/opiekuna. Na podstawie danych z urządzenia, program po ich
przeanalizowaniu, pozwala wygenerować raporty z wyszczególnionymi opłatami za pobyt dziecka
w przedszkolu.

Po zakończonej rozbudowie Przedszkola nr 8 liczba oddziałów w placówce wzrosła
do 7, a liczba dzieci zwiększyła się o 50. W związku z tą inwestytcją Gmina
wykorzystała możliwość dofinansowania bieżącej działalności oraz częściowej
refundacji wyposażenia w ramach projektu unijnego. Podpisana we wrześniu 2020
roku umowa na realizację zadania gwarantowała gminie Świecie dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego bieżącego finansowania w okresie od
1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., a także środki na wyposażenie nowo
powstałych oddziałów przedszkolnych. Ogółem kwota dofinansowania wyniosła 586
991 zł.

W kolejnej tabeli przedstawiamy średnie zatrudnienie nauczycieli w okresie IX-X 2020 r.
w poszczególnych przedszkolach w przeliczeniu na etaty. W naszych przedszkolach zatrudniamy
54,90% nauczycieli dyplomowanych, 17,12% mianowanych, 20,79% kontraktowych oraz 7,19%
stażystów.
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Stopień awansu
Nauczyciel dyplomowany

P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

7,30

6,29

6,00

7,00

3,00

4,23

9,00

1,00

2,00

Nauczyciel mianowany

1,00

2,00

1,00

1,04

2,00

4,00

0,25

2,00

1,00

Nauczyciel kontraktowy

1,35

1,00

0,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

5,00

Nauczyciel stażysta

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2,00

1,00

0,00

11,65

9,29

7,00

9,04

6,00 11,23 14,25

7,00

8,00

Razem

P11

Żłobki
Gmina Świecie zapewnia opiekę dzieciom w wieku do lat 3. Podobnie jak w latach poprzednich 65
dzieci korzystać mogło z oferty Żłobka Miejskiego nr 1, a od lutego kolejnych 80 dzieci znalazło opiekę
w nowym Żłobku Miejskim nr 2. Potwierdziło się obserwowane od kilku lat coraz większe
zainteresowanie tą formą opieki, bo pomimo tak znaczącego powiększenia liczby oferowanych miejsc
nie było jakichkolwiek problemów z przeprowadzeniem naboru do nowej placówki.

3 lutego 2020 r. oficjalnie rozpoczął działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka 3
w Sulnówku. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka są w latach
2020-2021 częściowo pokryte w ramach projektu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła ponad 900 tys. zł.
Natomiast pozostałe wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 428 754,93 zł, stąd
łączny koszt utrzymania żłobka w 2020 r. wyniósł 1 358 198 zł.

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
Rok 2020 dla większości instytucji kultury nie był rokiem łatwym. Pandemia koronawirusa
spowodowała zamknięcie OKSiR w Świeciu dla odbiorców stacjonarnych, przez okres 6 miesięcy.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu stanął przed wyzwaniem realizacji działań kulturalnoedukacyjnych jak również sportowych w formie on-line. Część wydarzeń zostało odwołanych,
tj. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, majówka, Dożynki Gminne, Festiwal Mocnych Brzmień,
pozostałe festiwale zmieniły termin oraz przyjęły formę dostosowaną do obostrzeń. Pomimo zamknięcia
i ograniczeń w II i IV kwartale OKSiR w Świeciu nadal funkcjonował, realizując swoje działania
statutowe zdalnie, przenosząc się do Internetu tworząc platformę e-kultura, która cieszyła się bardzo
dużą popularnością. Nagrania, warsztaty i przedstawienia miały ponad 93 tys. wyświetleń w sieci.
Projekt e-kultura realizowany był do końca 2020 roku. Dla mieszkańców, a także uczestników zajęć
zostały przygotowane lekcje tańca, teatru, gry na gitarze, grafiki, fotografii, zajęcia plastyczne, wokalne.
W ramach projektu odbyły się: wirtualna wystawa prac Pszczoła =Region=Środowisko, warsztaty
Wielkanocne z jajem, zagadki Rycerza Michała, Akademia Rodzinna on-line, Mała Akademia Twórcza,
warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatru Na Rogu, wystawa pokonkursowa Autoportret w czasie
izolacji. Na kanale YouToube Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu udostępniono archiwalne
nagrania VHS z lat ’90.
W 2020 roku został również zrealizowany program na inicjatywy oddolne Żyj Kulturą.
12 inicjatyw zostało poddanych do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej projektu.
Decyzją internautów w roku 2020 zrealizowano następujące inicjatywy: Wesołe pokolenie Świecia,
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Fotografia od kuchni III, Ogród pokoleń – bądźmy razem, Przyjaciele domu, Nasze zadanie – wspólne
działanie!, Edukacja przez szachy, Otwarta przestrzeń – graffiti. Również ze względu na obowiązujące
restrykcje związane z pandemią Covid-19, większość projektów zmieniło swój harmonogram oraz
zmodyfikowało program. W żaden sposób nie wpłynęło to na jakość realizowanych zadań.
Stałe i okazjonalne formy działalności kulturalnej
Stałe formy działalności kulturalnej
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Działalność
edukacyjno - kulturalna

1.1.1.

Liczba grup - ogółem

1.1.2.

Liczba uczestników - ogółem

Zespoły artystyczne

1.2.1.

Liczba zespołów - ogółem

1.2.2.

Liczba uczestników - ogółem

1.3.1.

Liczba kół - ogółem

1.3.2.

Liczba uczestników - ogółem

1.4.1

Liczba kursów - ogółem

1.4.2

Liczba uczestników - ogółem

Koła zainteresowań
Kursy

1.5

Liczba uczestników stałych forma działalności - ogółem

2.

Okazjonalne formy działalności

2
146
12
195
8
365
5
59
765

2.1.

Liczba wydarzeń - ogółem

2.2.

Liczba uczestników - ogółem

Galeria wystawiennicza

3.1

Liczba wystaw

4.

Kino „Wrzos”

3.2
4.1

Liczba zwiedzających
Liczba seansów

5.

4.2
Liczba widzów
Liczba uczestników okazjonalnych form działalności - ogółem

29 025
31 031

6.

Liczba uczestników/ użytkowników wszystkich form działalności razem

31 796

3.

45
1 226
14
780
587

Pomimo zmieniającej się sytuacji i długiego zamknięcia Kino „Wrzos” zrealizowało w 2020 roku aż
587 seansów, na których było 29 025 widzów. Odbyło się również 11 spotkań DKF-u, 10 seansów Kina
dla Kobiet, 11 w ramach Kina dla Konesera, 10 w ramach akcji Senior w Kinie. Ponadto, 5-krotnie
mieszkańcy mogli skorzystać z oferty Plenerowego Kina Letniego. Duże zainteresowanie ofertą kina to
również efekt utrzymywania bardzo konkurencyjnej oferty cenowej.

Plenerowe Kino Letnie to projekt, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
widzów. Senase organizowane na świeżym powietrzu - w parku zlokalizowanym
przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji - za każdym razem ściągają wielu
miłośników dużego ekranu, nie tylko z gminy Świecie.

OKSiR w Świeciu wspólnie z organizacjami i klubami sportowymi zrealizował w 2020 roku imprezy
sportowo – rekreacyjne o charakterze gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim
będące promocją gminy Świecie. Ponadto, tak samo jak w latach poprzednich koordynował działania
wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc
przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod
względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą.
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Na obszarze gminy Świecie działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń, które otrzymują wsparcie
rzeczowe i finansowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacje zrzeszają
dzieci, młodzież i dorosłych. Wykaz organizacji wraz z wysokością otrzymanych dotacji, przedstawia
poniższa tabela:
Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Dofinansowanie sekcji piłki nożnej, boksu, kickboxingu, lekkoatletyki, tenisa ziemnego,
kolarstwa
Dofinansowanie sekcji piłki nożnej
Dofinansowanie sekcji piłki nożnej
Dofinansowanie sekcji piłki nożnej
Dofinansowanie zapasów w stylu wolnym
Dofinansowanie siatkówki kobiecej
i dziewczęcej
Dofinansowanie sekcji szachowej
Dofinansowanie sekcji lekkoatletycznej
Dofinansowanie organizacji imprez
Dofinansowanie współzawodnictwa dzieci
Dofinansowanie
Dofinansowanie sekcji żeglarskiej
Dofinansowanie sekcji warcabów
Dofinansowanie sekcji pływackiej
Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego
Dofinansowanie organizacji imprez
Dofinansowanie sekcji piłkarskiej
Dofinansowanie siatkówki chłopców
Dofinansowanie sekcji karate

Klub Sportowy „Wda” w Świeciu

Ludowy Zespół Sportowy „Strażak”
Przechowo w Świeciu.
Ludowy Zespół Sportowy “Wisła”
Gruczno
Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” Wiąg
Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła”
w Świeciu
Międzyszkolny
Uczniowski
Klub
Sportowy “Joker” Świecie
Klub Szachowy “Gambit” w Świeciu
Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set”
przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury
Fizycznej “Celuloza” w Świeciu
Miejsko-Gminny
Szkolny
Związek
Sportowy
Świecki Klub SHORIN – RYU Karate
w Świeciu.
Yacht Club Morski „Columbus”
w Świeciu
SIN „Razem” w Świeciu
Klub Pływacki „Olimpia” Świecie
Świecki Klub Tenisa Stołowego
UKS przy SP nr 5
Stowarzyszenie „Oldboys” Świecie
Stowarzyszenie „Volley” Świecie
Szkoła „Kyokushin” Karate w Świeciu

Przeprowadzono Konkurs Ofert pod nazwą Upowszechnianie krajoznawstwa
w roku 2020 na podstawie, którego rozdysponowano środki finansowe:
Nazwa zadania
Dofinansowanie spływów kajakowych
Dofinansowanie organizacji imprezy
turystycznej
Dofinansowanie organizacji regat
żeglarskich

Nazwa podmiotu
Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno
Krajoznawcze Oddział w Świeciu
Yacht Club Morski „Columbus”

Kwota [zł]
596 107,00

90 029,00
79 000,00
58 000,00
82 000,00
253 000,00
24 975,00
13 332,00
6 000,00
24 447,00
7 700,00
8 600,00
9 980,00
55 000,00
15 000,00
3 500,00
7 500,00
5 500,00
3 447,00

i

turystyki

Kwota
33 000,00
3 632,00
12 200,00

Rok 2020 był rokiem sukcesów przychylnym dla wyników naszych sportowców i w rankingu
centralnego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży zajęliśmy 115 miejsce na 919
klasyfikowanych gmin z całego kraju. Wpływ na sukces miały kluby rywalizujące na szczeblu
centralnym w dyscyplinach: zapasy wolne, piłka siatkowa kobiet, boks, zapasy klasyczne, piłka nożna,
lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka plażowa kobiet, szachy.
W celu uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz
pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia osób reprezentujących gminę Burmistrz Świecia
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w 2020 r. przyznał 41 stypendiów sportowych oraz 79 nagród finansowych dla osób osiągających
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w danym roku szkolnym przeprowadzono zgodnie
z obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzeń rządu dotyczącymi pandemii Covid-19
oraz obowiązującym kalendarzem rozgrywek, w korelacji z igrzyskami na szczeblu powiatu
i województwa. Współzawodnictwo sprzyja upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży. Szkolne zawody w ramach jednolitego kalendarza Szkolnego Związku Sportowego
zorganizowano we współpracy z dyrektorami i nauczycielami wychowania fizycznego - uczestniczyło
w nich ok. 1200 uczniów.
Wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowane są założenia programu Polubić Sport,
którego głównym celem jest podniesienie sprawności fizycznej dzieci z klas I, II, III. Zajęcia te mają
również przygotować dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa
w sporcie oraz odbioru widowiska sportowego. Ponadto w ramach powszechności i dostępności
realizowane były zajęcia na salach sportowych oraz kompleksach sportowych „Orlik 2012”. W
przeciągu całego roku na boisku Orlik 2012, al. Jana Pawła II 8 w różnego rodzaju zajęciach sportowych
wzięło udział 8.811 uczestników.
W ramach programu Żyj Sportem 2020 przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej
głosów w plebiscycie internetowym. „Idź, ćwicz, skacz” – zajęcia sportowe dla dzieci
i dorosłych. „Półkolonie na wesoło” – aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na
obiektach sportowych w gminie Świecie. Battle of the Castle vol. III – zawody w formie cross. Zawody
jeździeckie Zaplątani w Końskich Grzywach - inicjatywa dla wszystkich miłośników koni
i sportów jeździeckich. Łączna liczba uczestników w ww. projekcie: 425 osób.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji co roku przeznacza środki finansowe na bieżące utrzymanie
obiektów sportowych oraz wykonuje remonty. W 2020 r. zostały wykonane takie modernizacje jak:
* LZS „Wisła” Gruczno: montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym,
ustawienie 3 kamer, rejestratora, dysku twardego, monitora, szafki dystrybucyjnej, okablowania;
ułożenie polbruku na ciągu pieszym pod trybunami dla kibiców.
* KS „Wda” Świecie: zakup i montaż dwóch boksów dla zawodników rezerwowych; remont dwóch
szatni; przystosowanie pomieszczenia korytarzowego na archiwum klubowe; wymiana drabinek na sali
sportowej oraz usunięcie pleśni i malowanie części sufitu; wykonanie wzmocnień słupów piłkochwytów
na górnym boisku piłkarskim.
* LZS „Tęcza” Wiąg: zakup i montaż zegara stadionowego oraz piłkochwytów.
* LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu: remont łazienek i toalet w szatni.
* MLKS „Wisła” Świecie: założenie wentylatorów wyciągowych w dwóch szatniach, malowanie
sufitów szatni, łazienek i toalet, prace dekarskie nad szatniami.
* Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu: wykonanie drzwi wewnętrznych do magazynu
sprzętu sportowo – rekreacyjnego na ul Polnej; podwyższenie ogrodzenia na Orliku ul. Gen.
Władysława Sikorskiego.
* Yacht Club Morski „Columbus” w Decznie: wymiana instalacji elektrycznej w hangarze i Tawernie;
zakupienie dwóch ławo-stołów.
10 października 2020 roku została oddana do użytku trasa rowerowa Czarna Woda
Singletrack Świecie. Tor składa się z dwóch tras z przeszkodami: łatwiejszej
o długości 955 m i trudniejszej o długości 230 m. Zaprojektowany został w taki
sposób, aby każdy (niezależnie od formy czy wieku) mógł w bezpieczny sposób z
niej skorzystać. Inicjatorami przesięwzięcia byli mieszkańcy, który przygotowali
wstępną koncepcję i przedłożyli ją w ramach budżetu obywatelskiego. Inicjatywa nie
uzyskała odpowiedniej liczby głosów, ale zainteresowała Burmistrza Świecia
i Radnych Rady Miejskiej w Świeciu, którzy doprowadzili do realizacji zadania.
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
W 2020 r. sieć biblioteczna na terenie gminy
Świecie funkcjonowała bez zmian, tzn.
Pandemia Covid-19 spowodowała skrócenie godzin
biblioteka główna i 5 filii: w Przechowie,
otwarcia i okresowe zamknięcie biblioteki dla
użytkowników, brak możliwości korzystania z czytelni,
w Nowym Szpitalu w Świeciu, w Grucznie,
zamknięcie kącika dla dzieci w wypożyczalni dla
w Czaplach i na Os. Marianki. Zatrudnionych
dorosłych oraz miejsca zabaw w oddziale dla dzieci.
było 25 pracowników na 22,75 etatu. Zbiory
Ograniczenia dotknęły też korzystania ze stanowisk
biblioteki to: 115 716 woluminów, 92 tytuły
komputerowych, dostępu do półek z książkami
czasopism bieżących i 3204 audiobooki.
i prowadzenia zajęć. Zawieszono zajęcia klubów
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu
bibliotecznych, warsztaty czy spotkania wakacyjne
w 2020 roku przeznaczyła na zakup nowości
i feryjne. Wypożyczane mogły być tylko te zbiory,
wydawniczych kwotę 74 000,00 zł z dotacji
które wcześniej czytelnicy zarezerwowali. Natomiast
organizatora oraz 18 500,00 zł z dotacji
zwracane tytuły, nawet te najbardziej poczytne, nie od
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
razu mogły trafić w nowe ręce, bo musiały przejść
kwarantannę.
Utrudniony, przez warunki epidemiczne,
dostęp do książki tradycyjnej przełożył się na
większe
zainteresowanie
książką
elektroniczną, więc biblioteka zwiększyła liczbę kodów dostępu do e-booków. Także działalność
kulturalna przeniosła się do Internetu, biblioteka proponowała swoim czytelnikom różne formy
aktywności, zarówno spotkania literackie online, wystawy nowości wydawniczych, jak i zabawy czy
tworzenie prac plastycznych. Co oczywiste obostrzenia spowodowały spadek odwiedzin w bibliotece,
najbardziej zauważalny w najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych.
Dobrym rozwiązaniem na czas pandemii, ale nie tylko, wydaje się być książkomat - czytelnicy mogą
z niego korzystać codziennie, niezależnie od obostrzeń. Usługa ta może rozszerzać dotychczasową
działalność biblioteki, nie zastępując jej całkowicie, bowiem pozwala czytelnikom na wypożyczenie
i zwrot książek w dogodnym dla siebie czasie. Zainteresowanie tematem książkomatu szczególnie
widoczne było wśród czytelników podczas zamknięcia placówek bibliotecznych wymuszonego
pandemią oraz w czasie różnych świąt, kiedy to czytelnicy ubolewali nad brakiem dostępu do zbiorów.
Nadal konieczne jest poprawienie warunków lokalowych Filii nr 5 na Osiedlu Marianki. Placówka ta
obsługuje największą liczbę czytelników, a techniczne warunki pomieszczeń utrudniają wykorzystanie
jej rzeczywistego potencjału. Lokal biblioteczny wymaga modernizacji w taki sposób, aby korzystanie
z niego było optymalne z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i dla użytkowników. Istotne są
przede wszystkim potrzeby czytelników starszych, dla których biblioteka jest ważnym miejscem
aktywności społecznej na mapie Osiedla Marianki. W minionym roku pracownicy biblioteki włączyli
się w proces projektowania przebudowy budynku realizowany z myślą pozyskania funduszy
zewnętrznych na jego gruntowną przemianę.
Druga z ważnych spraw technicznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeciu związana jest z parkingiem budynku głównego, którego głównym przeznaczeniem powinno
być użytkowanie przez czytelników. Świetna lokalizacja biblioteki okazała się mieć swoje wady.
Parking biblioteki wykorzystywany jest przede wszystkim przez uczniów pobliskiej szkoły, którzy
często blokują miejsca parkingowe przez wiele godzin. Częste skargi czytelników, niemogących
skorzystać z parkingu bibliotecznego, a tym samym z biblioteki, sprawiają, że należy rozważyć
ograniczenie dostępu do parkingu dla osób niebędących użytkownikami biblioteki. Być może
rozwiązaniem będzie parkometr z możliwością czasowego ograniczenia korzystania z parkingu,
ewentualnie szlaban uniemożliwiający wjazd osobom niezainteresowanym korzystaniem z oferty
bibliotecznej. W najbliższej przyszłości należy wybrać i wdrożyć najbardziej optymalne rozwiązanie
tego problemu.
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Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu
Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 107 osób. Na
umowach o pracę było zatrudnionych 61 osób, na umowach cywilno-prawnych 37 osób, a 9 osób
wykonywało usługi w oparciu o umowy zlecenia.
W 2020 z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 pracowników Miejsko – Gminnej Przychodni
w Świeciu. Były to osoby wchodzące w skład personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz działu
gospodarczego. Szczegółową sytuację kadrową przedstawia poniższa tabela.

Personel wg stanowisk
Lekarze medycyny

Umowa
cywilnoprawna

Zatrudnienie
w etatach

Umowa
zlecenie

Razem
w osobach

7

23

-

30

3.25

9

-

13

Technicy Protetyki

-

3

-

3

Logopedzi

-

2

2

4

-

-

17

Lekarze stomatolodzy

Pielęgniarki ogółem w POZ
W tym w dziedzinie pielęgniarstwa:
Rodzinnego
Środowiska nauczania i wychowania

17
8
6

W ochronie zdrowia pracujących

2

Opieki długoterminowej

1

Higienistki szkolne

1

-

-

1

Położne

3

-

-

3

11

-

1

12

Asystentki stomatologiczne

6

-

-

6

Higienistki stomatologiczne

1

-

-

1

Sprzątaczki

4

-

2

6

Administracja

5,5

-

-

6

Technik RTG

0,5

-

2

3

Palacz

-

-

1

1

Kierowca

-

-

1

1

61 osób /59,25
etatu

37

9

107

Rejestratorki

Razem:

Liczba porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jest podobna do lat poprzednich, pomimo
utrudnionych warunków udzielania świadczeń – pandemia. Należy dodać, że porady były organizowane
w taki sposób, aby zaopiekować się pacjentem na jak najdłuższy czas do następnej koniecznej wizyty,
stąd podobna ilość porad musi być interpretowana w ten sposób, że duża część wynikała z nagłych
zachorowań.
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Deklaracje w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
LEKARZ POZ
2020 rok
0-6 r.ż.
7-19 r.ż.
20-39 r.ż.
40-65 r.ż.
66-75 r.ż.
pow. 75 r.ż.
SUMA:
PIELĘGNIARKA POZ

2019 rok
1 699
3 785
5 295
8 297
3 419
1 705
24 200

2020 rok
0-6 r.ż.
7-65 r.ż.
Pow. 65r.ż.

2019 rok

2020 rok
SUMA:
PIELĘGNIARKA SZKOLNA

2018 rok

2019 rok

1 555
16 721
3 740
22 016
2018 rok

13 220
2019 rok

5 325

1 838
3 768
5 588
8 701
2 972
1 499
24 366

1 789
18 071
4 669
24 529

13 169
2020 rok

SUMA:

1 791
3 744
5 501
8 638
3 124
1 526
24 324

1 696
17 854
4 899
24 449

SUMA :
POŁOŻNA POZ

2018 rok

15 402
2018 rok

5 219

4 976

Przedstawione powyżej dane wskazują jednoznacznie na wzrastającą ilość pacjentów starszych,
w porównaniu do lat poprzednich, co przekłada się na zwiększone potrzeby medyczne w związku
z rozwojem chorobowości w tych grupach wiekowych.
W 2020 r. w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu wykonano inwestycje na kwotę: 302 885,33 zł
oraz zakupy przedmiotów medycznych (na kwotę: 114 377,94 zł) oraz przedmiotów niemedycznych
(o wartości 87 874,96 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu
Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na pomoc finansową, rzeczową,
instytucjonalną, pomoc w formie usług opiekuńczych, poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną
polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych
z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Realizując zadania związane z pracą socjalną,
pracownicy Ośrodka współpracowali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami,
policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami. Uczestniczyli również w spotkaniach
zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy. Należy stwierdzić, że
prowadzenie ustawicznej i konsekwentnej pracy z klientami OPS w Świeciu, stawianie im wymagań
dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, warunkowanie rodzaju i wysokości wsparcia
stopniem zaangażowania klientów i wykorzystywanie zmieniających się uregulowań prawnych
w zakresie polityki społecznej przynosi wymierne rezultaty. Nie ulega wątpliwości, że jest jeszcze wiele
obszarów do wytężonej pracy, jednak realizacja i uzyskanie kolejnych efektów będzie trudne bez
wzmocnienia kadrowego, finansowego i technicznego tej części działalności państwa i samorządu.
W związku ze stanem epidemii przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu stanęły nowe
wyzwania. Pracownicy ww. Ośrodka udzielali wsparcia (ze środków własnych w ramach art. 48 b
Ustawy o Pomocy Społecznej) osobom przebywającym na kwarantannie poprzez dostarczenie gorącego
posiłku i produktów żywnościowych. Pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, jednakże pracownicy socjalni diagnozowali
środowisko osoby oczekującej pomocy. Po dokonaniu oceny i analizy sytuacji kwalifikowano osoby do
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pomocy celowej. Osobom przebywającym w izolacji zabezpieczano podstawowe potrzeby. Pozyskano
również sponsora - właściciela Restauracji ,,Spiżarnia” w Świeciu, który nieodpłatnie w wybranych
przypadkach dostarczał gorący posiłek osobom oczekującym pomocy. Pracownicy Ośrodka w ramach
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Świeciu kontaktowali się telefonicznie
z osobami przebywającymi na kwarantannie. Wykonali ok. 6 000 porad telefonicznych z zakresu opieki,
zabezpieczenia w żywność, leki, środki czystości, wywóz śmieci, porady socjalnej, psychologicznej.
W ramach projektu pn. Wsparcie osób starszych
Grupa zawodowa
Średnia pensja
i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie
[zł]
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, Pracownicy socjalni
3 966,29
3 703,97
łagodzenia jego skutków na terenie województwa Asystenci Rodziny
4 325,53
kujawsko-pomorskiego
pozyskał
środki
na Pracownicy administracyjni,
finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób gospodarczy i pozostali
3 442,37
świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze Opiekun/opiekunka
Schronisko
dla
Bezdomnych
3 562,52
w związku z wykonywaniem przez nie pracy
w warunkach epidemicznych. Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu oraz opiekunowie
medyczni/opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych w Świeciu otrzymali dodatki do wynagrodzenia za
pracę obciążoną dużym ryzykiem zachorowania. Wydatek w 100% pochodził z budżetu państwa
i należy uznać, że był to instrument niezwykle potrzebny, stanowiący formę podziękowania za
niezwykłe zaangażowanie w wykonywane zadania służbowe. Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu przystąpił do realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020, w wyniku
którego pozyskano środki w wysokości 3 400,00 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do
wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii
Covid-19.
W Ośrodku Pomocy Społecznej i podległych placówkach w 2020 roku były 73 etaty na umowę o pracę,
w tym 4 etaty utworzone w ramach Programu Opieka 75+, ponadto zatrudniane były osoby w ramach
umowy na zastępstwo, w związku z dłuższą absencją poszczególnych pracowników. Na umowę zlecenie
pracowało 17 osób. Praktykę zawodową odbywała 1 osoba. Ośrodek także w ramach umów na
świadczenie usług korzystał z obsługi prawnej, informatycznej, BHP oraz IOD.
Formy pomocy udzielonej przez OPS w Świeciu w 2020 roku
Rodzaj świadczenia lub
nazwa zadania
Zasiłek celowy i w naturze
Dożywianie

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Pomoc materialna o
charakterze socjalnym dla
uczniów

Przeznaczona
kwota [zł]

Opis realizowanych zadań

Świadczenia pieniężne
546 816,31 Wypłacony został 797 rodzinom.
268 osobom sfinansowano posiłki i 714 rodzinom udzielony
1 400 000 został zasiłek celowy na zakup żywności (1 622 osób
w rodzinach).
Wypłacone zostały zasiłki stałe 329 osobom, w tym 286 osobom
1 934 945,58
prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
792 949 Wypłacone zostały zasiłki okresowe 378 rodzinom.
161 707

Udzielono pomocy 198 uczniom.

Świadczenia niepieniężne
Usługi Opiekuńcze
Specjalistyczne Usługi
Opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Schronisko dla
Bezdomnych w Świeciu
32 | S t r o n a

1 765 457

634 340

469 875

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 105 osobom.
Świadczymy usługi specjalistyczne dla dzieci i osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem. W ramach usług
zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacji.
Ośrodki wsparcia
Schronienia udzielono osobom pozbawionym dachu nad głową,
średnio w ciągu roku ze schronienia korzysta około 50 osób.
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Domy Pomocy Społecznej

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Wspieranie rodziny

Dystrybucja żywności

Door to door

Razem w jednym oddechu

Delikatni jak motyle

Opieką objęte są osoby wymagające całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych. Domy pomocy świadczą usługi bytowe,
2 183 113 opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z
indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W 2020
roku umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej.
Łącznie opłacaliśmy pobyt 70 osobom, z tego 21 osób przebywa
w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.
Realizacja zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania
W ramach Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
budżetu OPS W 2020 r. łącznie odbyło się 274 spotkań grup roboczych.
Wszczęto 92 procedury „Niebieskie Karty”.
W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu
zatrudnia 4 asystentów rodziny (w tym jeden na zastępstwo).
200 136 Wsparciem objęto narastająco w tej formie 51 rodzin, wobec
których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin
i wzmacnianie ich roli opiekuńczo-wychowawczej.
Inne zadania realizowane przez OPS w Świeciu
Realizujemy bardzo trudne przedsięwzięcie jakim jest dystrybucja żywności.
Zadanie to nie jest zadaniem ośrodka jednakże w związku z tym, że nie ma
chętnych ze strony organizacji pozarządowych do wykonywania tego zadania
ośrodek podjął to trudne wyzwanie na kolejny rok. Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną z CARITAS Bydgoszcz. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. 6krotnie zorganizowano wydanie żywności o łącznej wartości 419 573 zł,
stanowiącej 92,4 tony (189 150 sztuk produktów). Ww. pomocą objęto 1 950
osób.
W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Europejskim Centrum
Współpracy Młodzieży Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pozyskał
artykuły pierwszej potrzeby dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych
w Świeciu. Były to środki czystości, kosmetyki, środki chemiczne, żywność.
Towar wyceniony na ok. 20 000 zł. Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy
mieszkańcy ww. schroniska.
Projekt socjalny skierowany był do ok. 38 osób objętych pomocą w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Celem projektu było zrealizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny, integracja rodzin borykających się
z problemami niepełnosprawności dzieci, wymiana doświadczeń i trudów życia
codziennego. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Projekt socjalny adresowany był do osób w wieku inwolucji starczej objętych
pomocą usługową oraz innych potrzebujących takiego wsparcia z Gminy.
Obejmował on osoby z niepełnosprawnością, samotne, które narażone są na
wykluczenie społeczne. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej,
podwyższenie samooceny, wydobycie zasobów tkwiących w tych osobach,
budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku
poprawy sytuacji osobistej, poprzez dążenie do zmiany i poprawę jakości życia.
Działania w projekcie miały charakter kompensacyjny, rehabilitacyjny. Osoby
biorące udział w projekcie powróciły do życia społecznego, pokonały lęki
i choroby. Dzięki temu podwyższyły własną samoocenę. Nauczyły się żyć
z niepełnosprawnością. Zaakceptowały własne życie takim jakie jest. Uwierzyły,
że są ważne dla społeczności lokalnej. Poprawiły relacje międzyludzkie
w rodzinie i wśród bliskich sąsiadów. Nabyły wiedzę na temat zdrowego
odżywiania i higieny życia. Zawarły nowe przyjaźnie i kontakty.
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Akademia Ady

Projekt kierowany jest do rodzin objętych przede wszystkim asystenturą rodziny.
W rodzinach tych dominują problemy, w tym brak odpowiedniej wiedzy
i umiejętności dotyczących właściwej opieki i wychowania dzieci, ubóstwo,
bezradność, zaniedbania w obszarze edukacji, dbania o zdrowie dzieci, wspólne
spędzanie czasu, problem alkoholowy, wczesne macierzyństwo, samotne
macierzyństwo, bezrobocie, ograniczone umiejętności społeczne. Celem
głównym projektu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom
w tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej. Projekt przybrał formę zajęć stacjonarnych na
terenie Ośrodka jak i przewidywał wyjazdy edukacyjne, kompensacyjne.
Zorganizowano warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania poetyckie. Dzięki
temu osoby nabyły wiedzę z obszaru właściwego rodzicielstwa, radzenia sobie
z agresją, akceptacją dziecka z niepełnosprawnością, podjęciem leczenia w
związku z uzależnieniem.

Wigilia

W dniu 22.12.2020 roku pracownicy Ośrodka udali się do 100 osób ubogich,
samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością z gorącym posiłkiem oraz
paczką żywnościową w ich miejsce zamieszkania. Ośrodek zadbał, o to aby te
osoby w okresie szczególnym związanym z Bożym Narodzeniem nie żyły
w poczuciu wykluczenia społecznego i osamotnienia.
Uruchomiona pierwsza w Gminie jadłodzielnia. Działa w formie udostępnionej
przestrzeni w przeszklonej lodówce. Lodówkę zakupiono dzięki dofinansowaniu
w wysokości 3 000,00 zł (forma darowizny z firmy MONDI). Całkowity koszt
zakupu lodówki to 4 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób
miesięcznie.
Pan Zbigniew Kolan przekazał nieodpłatnie nową odzież dziecięcą i odzież dla
osób dorosłych o wartości ok. 60 000,00 zł. Pomoc przekazana została Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Świeciu za pośrednictwem Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 200 osób będących
w systemie pomocy społecznej.

Przecież możesz się
podzielić

Kubraczek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu
To najmłodsza jednostka organizacyjna gminy Świecie, która powstała 1 stycznia 2020 roku (wcześniej
dom funkcjonował w strukturach OPS). Jej prowadzenie jest zadaniem zleconym finansowanym
z budżetu państwa – rok zamknęliśmy wykonaniem na poziomie 662 000,00 zł.
W 2020 r. z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 36 osób (liczba
narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 10 osób, a wpływy z tego tytułu wynosiły nieco ponad
11 000,00 zł.
Rok
2020

Kobiety
Ogółem
16

do 30 r.ż.
1

Mężczyźni
po 30 r. ż.
15

Ogółem
20

do 30 r. ż
1

po 30 r. ż.
19

Dom jest placówką wsparcia dziennego o charakterze lokalnym, przeznaczonym dla 30 pełnoletnich
mieszkańców Gminy Świecie. Obejmuje wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore z
niepełnosprawnością intelektualną, wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Celem działalności jest podnoszenie jakości życia, zapobieganie izolacji społecznej, doprowadzenie do
jak najwyższego poziomu samodzielnego funkcjonowania osób korzystających z zajęć. Polega to na
podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, aby uczestnicy ŚDS
w Świeciu mogli jak najdłużej funkcjonować w środowisku społecznym i rodzinnym. Głównym
zadaniem ŚDS jest zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki, specjalistycznych zajęć
terapeutycznych oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb społecznych, socjalnych i zdrowotnych.
Zajęcia terapeutyczne są prowadzone przez minimum 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
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Wniosek o skierowanie do Domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu lub za
pośrednictwem Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu.
W okresie przed stanem epidemiologicznym
zorganizowaliśmy
Bal
Karnawałowy
Sytuacja epidemiologiczna w kraju,
wymusiła
Przebierańców,
którego
jesteśmy
zamknięciem
ŚDS
w
okresie
od
12.03.2020r.
do
gospodarzami i który cieszy się dużym
25.05.2020r.
Pomimo
zwieszenia
działalności
kadra
zainteresowaniem oraz jest wysoko oceniany
pozostawała w stałym kontakcie z podopiecznymi i ich
przez gości. Uczestniczyło w nim 7 ŚDS
rodzinami. Zajmowała się również kontaktem
z naszego regionu. Wzięliśmy udział
telefonicznym z osobami z gminy Świecie będącymi na
w Orszaku Trzech Króli i Wielkiej Orkiestrze
kwarantannie.
Podczas
kolejnego
zawieszenia
Świątecznej Pomocy. Pomimo obostrzeń
działalności
od 27.10.2020r. do 31.12.2020r.
zrealizowaliśmy również projekty socjalne,
podopieczni korzystali z zajęć w formie alternatywnej,
których autorami jest Zespół Wspierającoktórych działania były skupione na poczuciu dobrostanu
uczestników. Podejmowano również działania mające
Aktywizujący tj. Masterchef – konkurs
na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb, m.in.
kulinarny dla uczestników i ich rodzin;
poprzez dostarczenie do miejsca zamieszkania ciepłego
Olimpiadę wiedzy; Pożegnanie lata, konkurs
posiłku wraz z zadaniami do pracy zdalnej.
Papież Jan Paweł II – Pielgrzym zapamiętany
przez cały świat. Przygotowaliśmy również
przedstawienie pt. Spotkanie Pana Tadeusza
z Telimeną / w Świątyni Dumania z zachowaniem dystansu społecznego wystawione na zakończenie
projektu Kultura Otwarcie w parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu. Oczywiście podobnych przedsięwzięć było znacznie więcej. Bardzo cieszy fakt, że rodziny
(opiekunowie prawni, rodzeństwo, małżonkowie, przyjaciele) naszych uczestników są silnie związani
ze ŚDS, biorą czynny udział w zebraniach, gdzie omawiamy wszelkie działania i pracujemy nad
nowymi, które mogą wpłynąć na rozwój działalności.

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji
w Świeciu

Przez okres od 12 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r.
ośrodek
był nieczynny. Pandemia spowodowała
ograniczenie zajęć i bezpośredniego wsparcia
rehabilitacyjnego. Pomoc odbywała się w postaci
zdalnej, poprzez porady telefoniczne, komunikatory
społecznościowe, filmiki, instruktaże udostępniane
mailowo czy na stronach internetowych. Niestety
pomimo dużych starań czas pokazał, że zdalna forma
nie przyniosła takich efektów jak rehabilitacja
bezpośrednia z dzieckiem. Czas lockdownu, izolacji,
brak kontaktów z rówieśnikami, spowodował
pogłębianie
się
problemów
u
osób
z niepełnosprawnością. Także u dzieci i młodzieży,
które
wcześniej
nie
przejawiały
zaburzeń
zaobserwowaliśmy pojawienie się stanów lękowych,
depresyjnych, natręctw, zachowań stereotypowych,
problemów z koncentracją uwagi, uczeniem się,
zapamiętywaniem. Brak aktywności ruchowej, oraz
ograniczenie rehabilitacji ruchowej u dzieci
z problemami neurologicznymi doprowadziło do
pogorszenia stanu zdrowia i wcześniej wypracowanych
efektów.

Pod opieką ośrodka są wyłącznie dzieci
z gminy Świecie, w różnym wieku od
wczesnego niemowlęctwa do pełnoletności.
Głównie są to dzieci i młodzież wymagająca
wsparcia w wielu obszarach z różnymi
niepełnosprawnościami, zarówno ruchowymi
jak i intelektualnymi, wadami genetycznymi,
rozwojowymi,
przejawiające
nieprawidłowości w rozwoju motorycznym,
problemy
emocjonalne
czy
z niedostosowaniem społecznym. Dzieci
przyjmowane są do ww. ośrodka na podstawie
skierowania
od
lekarza,
orzeczenia
o niepełnosprawności, orzeczeń i opinii
wydanych przez poradnie pedagogiczne lub na
podstawie diagnoz naszych specjalistów (kadrę
stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych
terapeutów - w pełnym wymiarze godzin
zatrudnionych jest 8 osób, a 1 na część etatu).
Ośrodek w 2020r. w swojej ofercie zapewniał
szereg aktywności terapeutycznych min:
zajęcia z psychologiem, terapeutą behawioralnym, neurologopedą, terapeutą zajęciowym,
fizjoterapeutą, zajęcia biofeedback, integracji sensorycznej, trening słuchowy Johansena, wczesne
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wspomaganie rozwoju, salę doświadczenia świata, terapię ręki, fizykoterapię. Działania prowadzone
były poprzez zindywidualizowane formy profesjonalnego wsparcia, tak aby stworzyć optymalne
możliwości rozwoju dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami czy dysfunkcjami.
W 2020 r. z różnych form terapeutycznych, instruktaży czy
Liczba
2020
diagnoz w ośrodku łącznie skorzystało 232 dzieci. Pandemia
uczestników
i związane z nią obostrzenia spowodowały mniejszą ilość
Styczeń
150
przyjęć nowych dzieci, przyjęto ich 98. Liczba dzieci
Luty
143
objętych wsparciem terapeutycznym w poszczególnych
Marzec
miesiącach w porównaniu do lat poprzednich zdecydowanie
Kwiecień
była przez to mniejsza (patrz tabela).
Maj
16
Czerwiec
54
Większą liczbę wg. podziału na płeć nadal stanowią chłopcy,
Lipiec
52
w 2020 r. z terapii skorzystało 132 chłopców i 100
Sierpień
77
dziewczynek.
93
dzieci
posiadało
orzeczenie
Wrzesień
76
o niepełnosprawności,
35 orzeczenie o kształceniu
Październik
82
specjalnym, 29 o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
Listopad
80
pozostałe dzieci przyjmowane były z innych wskazań.
Grudzień
85
Od 2 marca 2020 r. OIiR realizował projekt pn.: Klub
Młodzieżowy Wesoła Przystań dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Od A_Ktywności Do Z_Aradności.
W ramach tego projektu organizowano szereg działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym. Działania projektowe miały na celu zwiększenie u tych osób udziału
w życiu społecznym, rodzinnym oraz wsparcie w procesie edukacji. W ramach Klubu Młodzieżowego
Wesoła Przystań dzieci mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z psychologiem, z logopedą,
w zajęciach sportowo ruchowych, rękodzielnictwie, treningach umiejętności społecznych, treningach
uczenia się i zapamiętywania, robotyce, a także zajęciach opiekuńczo wychowawczych oraz kulturalnointegracyjnych (wyjścia do kina, biblioteki, piknik rodzinny). Zorganizowano także warsztaty
muzykoterapii i zooterapii.
Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Klub Młodzieżowy
Wesoła Przystań była dla nas bardzo istotna ponieważ wynikała z warunków konkursu i kryteriów
naboru inwestycji pod nazwą „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka
Integracji i Rehabilitacji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014-2020.
W przypadku nie spełnienia powyższego kryterium gmina Świecie, zostałaby zobowiązana do zwrotu
środków przeznaczonych na realizacje projektu infrastrukturalnego pod nazwą Rozbiórka części
budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

REKREACJA
Zadania z zakresu rekreacji Gmina realizuje głównie poprzez zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym, które w ten sposób nie tylko pozyskują środki finansowe na prowadzenie swojej
statutowej działalności, ale przede wszystkim podejmują inicjatywy będące odpowiedzią na rzeczywiste
zapotrzebowanie mieszkańców. Dopełnieniem systemu jest aktywność podejmowana przez Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu (omówione w rozdziale dot. funkcjonowania jednostek
organizacyjnych) oraz spółkę Vistula Park, która zarządza trzema kluczowymi w tym aspekcie
obiektami.
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Park Wodny w Świeciu
O
normalnym
funkcjonowaniu
Parku
Wodnego
możemy
mówić
jedynie
W 2020 roku działalność Parku Wodnego w Świeciu
w przypadku rozważania jego działalności
w znacznej mierze była ograniczona obostrzeniami,
związanymi z pandemią. W omawianym okresie należy
w pierwszym kwartale 2020 roku. Notowano
wskazać dwa lockdowny, które wymusiły na spółce
wówczas bardzo dobre wyniki frekwencji,
konieczność zamknięcia obiektu w terminach:
szczególnie w okresie ferii zimowych.
12.03.2020r. – 26.06.2020r. a także od dnia
W okresie pierwszego lockdownu spółka
27.10.2020r. W związku z zakazem działalności
wykonała szereg prac konserwacyjnych,
basenowej nie uruchomiono jakichkolwiek specjalnych
charakterystycznych
dla
przerw
środków pomocowych dla spółki, która mogła korzystać
technologicznych, tj. przegląd instalacji
jedynie z niewielkiego wsparcia skierowanego do ogółu
wodnej
i
kanalizacyjnej,
cieplnej,
przedsiębiorców.
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz solarnej.
Z uwagi na przedłużający się okres trwania
obostrzeń, zarząd spółki w porozumieniu z kierownikiem obiektu, postanowił ogłosić zapytanie
ofertowe na sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej złego stanu niecki basenu sportowego.
Wykonała ją firma Tuxbel Engineering Sp. z o.o. Wykonawca w obszernym raporcie opisał
prawdopodobne przyczyny powstawania czarnych plam na dnie niecki oraz zaproponował konkretną
metodę naprawy, przygotowując wstępny kosztorys inwestorski. Należy dodać, że w okresie, gdy Park
Wodny nie funkcjonował, dokonano relokacji części pracowników do Ośrodka Wypoczynkowego
Deczno.
W okresie wakacyjnym obiekt funkcjonował przy zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego.
Niestety obawy klientów, związane z pandemią znacznie ograniczyły frekwencję, a co za tym idzie
również przychody z biletów wstępu względem 2019 roku. Po nadejściu „drugiej fali” i ponownym
zamknięciu obiektu wykonano kolejne prace, tj. konserwację niecki basenu rekreacyjnego, ułożenie
płytek ceramicznych w miejscu odchodzącej okładziny na schodach prowadzących do zjeżdżalni.
Dokonano także pełnego serwisu obu zjeżdżalni rekreacyjnych. Ponadto, gmina Świecie rozpoczęła
remont części elewacji zewnętrznej oraz ogłosiła przetarg na remont niecki głównego basenu.

Hala Widowiskowo – Sportowa w Świeciu
W pierwszej połowie 2020 roku udało się zorganizować imprezy planowane jedynie do połowy marca.
Z ważniejszych wydarzeń należy wymienić chociażby trzecią edycję Targów RemontowoBudowlanych Gresta-Bud, Galę Finałową XIII edycji „Stalex Ligi” oraz mecze Jokera Świecie w I lidze
siatkówki kobiet. Po chwilowym „odmrożeniu” obostrzeń covidowych, spółka zdołała jeszcze przed
wakacjami zorganizować kolejną edycję Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki pod patronatem
Burmistrza Świecia. Przez niespełna dwa miesiące od rozpoczęcia nowego roku szkolnego obiekt
funkcjonował z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego. Niestety drugi lockdown okazał się
znacznie bardziej dotkliwy, ponieważ oprócz braku możliwości wynajmu areny głównej i sal
dydaktycznych szkołom, poprzez „zamrożenie” sportu amatorskiego ograniczono niemal całkowicie
pozostałą działalność. Jedynym obszarem działalności pozostał sport zawodowy i tu należy podkreślić,
że spółka przez cały sezon obsługiwała mecze Jokera Świecie w Tauron Lidze siatkówki kobiet.
Aby w hali móc rozgrywać mecze Tauron Ligi konieczny okazał się zakup specjalnej
wykładziny sportowej Taraflex, która zgodnie z wytycznymi musi być rozkładana na
każde spotkanie. Większość meczy była transmitowana na żywo na antenie Polsatu
Sport. Niestety, kibice mogli obejrzeć w hali jedynie dwa z nich, tj. Joker – ŁKS
Łódź (przy 50% dopuszczalnej maksymalnej frekwencji) oraz Joker – MKS Energa
Kalisz (przy 25% dopuszczalnej maksymalnej frekwencji). Pozostałe mecze
rozgrywane były bez udziału publiczności.
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Analizując stan techniczny obiektu zasygnalizować należy konieczność wymiany parkietu sportowego
na arenie głównej. W październiku 2021 roku minie dokładnie 14 lat od momentu otwarcia hali. Przez
ten okres parkiet był bardzo mocno eksploatowany, hala oprócz wydarzeń sportowych i artystycznych
jest na co dzień miejscem organizacji zajęć wychowania fizycznego. Spółka Vistula na bieżąco
wykonywała konserwacje podłogi sportowej, poprzez trzykrotne cyklinowanie i lakierowanie całej
powierzchni, nie mniej jednak intensywna eksploatacja powoduje konieczność wymiany nawierzchni
i to w jak najszybszym czasie. Po przeprowadzonych konsultacjach ze specjalistami w branży,
oszacowano koszt zadania na kwotę około 800 000 złotych. Wymiana parkietu w hali została zapisana
w Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie na lata 2020-2029.

Ośrodek Wypoczynkowy Deczno
Zgodnie z planem spółka zorganizowała w sezonie letnim kąpielisko dla wypoczywających. Działalność
musiała zostać jednak w dużej mierze ograniczona w porównaniu z sezonem 2019, należało
zrezygnować z organizacji większych imprez rozrywkowych i wynajmu obiektu na imprezy
integracyjne. Poza tym przez większość sezonu sprzedaż gastronomiczna odbywała się jedynie
w obrębie wyznaczonych i każdorazowo dezynfekowanych stolików. Wymagało to zwiększenia
nakładów na środki ochrony osobistej, a także zapewnienia większej ilości pracowników relokowanych
chociażby z Parku Wodnego. Mimo niesprzyjających warunków sezon należy jednak uznać za udany.
Ekipa ratownicza nie zanotowała poważniejszych incydentów. Poza tym, Ośrodek Wypoczynkowy
w Decznie wypracował ponad 60 000,00 zł zysku, co przy znacznie mniejszej frekwencji niż w 2019
roku oraz braku możliwości organizowania imprez należy uznać za dobry wynik.
Po zakończonym sezonie część wypracowanych zysków zarząd postanowił przeznaczyć na
opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z opracowaniem zagospodarowania terenu.
Dzięki temu spółka Vistula dysponuje obecnie spójną koncepcją rozwoju ośrodka na najbliższe lata,
której realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz rentowności w kolejnych
sezonach samego ośrodka.
Ponadto, Gmina kontynuowała prowadzony ze spółką JABEX Browińscy Sp.j (poprzedni dzierżawca
obiektu) proces negocjacji, którego celem było określenie warunków rozliczenia wszelkich wzajemnych
roszczeń stron (ich postawą jest umowa użyczenia z dnia 31 października 2012r.) Wypracowane zasady
w tym zakresie wprowadzone zostały do treści zawartego przez strony w dniu 17 września 2020 roku w
Świeciu Porozumienia nr 1/2020/BAGiGG, które następnie podlegało zatwierdzeniu przez Sąd
Rejonowy w Świeciu I Wydział Cywilny w prowadzonej pod sygn. akt I Co 1372/19 sprawie o
zawezwanie do próby ugodowej.
W 2020 roku decyzją Burmistrza (zatwierdzona przez Radę Miejską) zabezpieczono
środki na realizację bardzo poważnej inwestycji w ośrodku. Dzięku temu udało się
opracować pełną dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę nowego
budynku barokawiarni, a jeszcze przed końcem grudnia ogłoszono przetarg mający
wyłonić wykonawcę prac, których koniec nastąpić powinien w 2022 roku. To
pierwszy od wielu lat tak zdecydowany krok w kierunku poprawy bazy ośrodka,
który powoli staje się jednym z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców naszej Gminy.

Yacht Club
Majątek Gminy w postaci stanicy żeglarskiej zlokalizowany nad jeziorem Deczno już od kilkudziesięciu
lat wykorzystywany i nadzorowany jest przez Yacht Club Morski Columbus. Stowarzyszenie prowadzi
działalność sportową i rekreacyjną w zakresie żeglarstwa śródlądowego, posiada wypożyczalnię sprzętu
żeglarskiego oraz realizuje szkolenia i szkółki żeglarskie. Club dysponuje 11 żaglówkami, 10 kajakami
dwuosobowymi i 3 rowerami wodnymi (część tego sprzętu zakupionych zostało dzięki dotacjom
unijnym). Na terenie ośrodka prowadzonego przez Yacht Club znajduje się 10 miejsc noclegowych.
W 2020 roku YCM Columbus zorganizował 4 turnusy półkolonii łącznie dla 40 dzieci, na których
odbywały się szkolenia żeglarskie (współfinansowane ze środków Ośrodka Oświaty i Wychowania).
Ponadto, club prowadził zajęcia w sekcji sportowej dla 12 dzieci od kwietnia do września. Młodzież
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z tej sekcji brała udział w zawodach sportowych organizacyjnych na terenie kraju. Dodatkowo
prowadzono kurs podstawowy dla żeglarza jachtowego dla 12 osób - zakończony egzaminem na patent
żeglarza jachtowego.

Camping przy ul. Zamkowej w Świeciu
Dzierżawcą obiektu należącego do gminy Świecie już od 2008 roku jest firma PPHU „Auto – Kram”
Piotr Wójcik. Na terenie campingu znajdują się następujące obiekty: budynek portierni, budynek WC
i natrysków, 3 wiaty, grill ogrodowy, stojak na kajaki, umywalnia do naczyń. Obiekty te wybudowane
zostały ze środków gminy Świecie, w tym
przy udziale środków Unii Europejskiej.
Z uwagi na prace archeologiczne prowadzone na terenie campingu (związane z remontem zamku) oraz
trwającą pandemię w 2020 roku nie odbyły się organizowane corocznie przez dzierżawcę imprezy dla
zmotoryzowanych. Camping z ww. powodów nie przyjmował również turystów, którzy w liczbie
kilkuset odwiedzali go w latach poprzednich.

ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Tereny inwestycyjne
Gmina Świecie jest właścicielem dwóch stref inwestycyjnych położonych na terenie Wielkiego
Konopatu – Vistula Park oraz Sulnowa – Vistula Park II. Obie strefy posiadają wewnętrzną sieć dróg
asfaltowych, sieci kanalizacyjne oraz kanalizację przeciwdeszczową. Tereny są oświetlone. W obu
strefach poprowadzone są linie energetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne. Do głównych
inwestorów na terenie parków należą: Bart Sp. z o.o., Baster Maciej Paluchowski, Maciej Wiśniewski
Zakład Usług Ślusarsko – Budowlanych, Elektro-Tech Arkadiusz Niedzielski, Instal – Spaw s.c.
Krzysztof Poćwiardowski, Karolina Olkowska, TAROPACK Taramas Małgorzata,WAGALD Kawecki
Waldemar, Pekrapol Piotr Kilijańczyk, Mekro Sp. o.o., Probitech Poland Corp. Sebastian Górecki,
Zakład Handlowo - Usługowo – Transportowy s.c. Eliza Szreiber, Marcin Michta, Agnes Agnieszka
Wróbel, Firma EKOLAND, Drew Technika Bartłomiej Matuła, Omega Andrzej Szulc, Truck Józef
Pruś, GC 0360 Sp z o.o, ABRAVA Sp. z o.o., Eurobud Chajewscy Spółka Jawna.
W minionym roku uruchomiono nowe nośniki wykorzystywane do promocji terenów
inwestycyjnych. Rozpoczęła się kampania internetowa Google Adds wraz z usługą
loading page. Ponadto przeprowadzono akcję megaboargdową w strategicznych
miejscach komunikacyjnych - przy autostradach, drogach wojewódzkich
i krajowych. Natomiast w związku z pandemią nie odbyły się targi gospodarcze
w Monachium, w których promowane są tereny inwestycyjne. Rozpoczęto również
przygotowania do kampanii telewizyjnej zaplanowanej na 2021 rok.

W 2020 roku podpisano 3 umowy o dzierżawę i przygotowano do sprzedaży 5 działek, na które przetargi
odbędą się w roku 2021. Trwają intensywne rozmowy z kolejnymi inwestorami. Zagospodarowanie
terenu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 68,57% tj. 24 z 35 ha na Vistuli Park I oraz odpowiednio 44,75%
tj. 8,78 ha z 19,62 ha na Vistuli Park II. Warto zwrócić uwagę, że rozważając zapełnienie strefy Vistula
Park II należy pamiętać, że została ona znacznie powiększona w stosunku do pierwotnie zajmowanych
obszarów (tylko w roku 2020 dokupiono działkę o powierzchni ponad 4 ha). Ze względu na jakość gleb
pozostałych do dyspozycji, zalesienia, rozkład sieci energetycznych zauważamy, że większą uwagę
inwestorzy poświęcają terenom położonym na terenie Sulnowa.
W minionym roku odbyły się również pierwsze spotkania dotyczące możliwości utworzenia kolejnej
strefy gospodarczej zlokalizowanej w okolicach węzła drogi S5 w Sartowicach. Rozpoczęto również
prace planistyczne zmierzające do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
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Działalność osób fizycznych
Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odnotowano:
* 222 wnioski o dokonanie wpisu do CEiDG
* 86 wniosków o wykreślenie wpisu do CEiDG
* 133 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej
* 37 podmiotów, które wznowiły działalność w roku 2020
Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia
działalności w gminie Świecie obejmowała 1 960 pozycji z czego aktywnych jest 1 649 przedsiębiorstw.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa. Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: handel, transport samochodowy,
usługi.
Należy zwrócić uwagę, że ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w gminie Świecie
od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Rok 2020 nie przyniósł co prawda wzrostu jak bywało
wcześniej, ale też nie spowodował znaczących spadków, co należy odczytywać jako sytuację
pozytywną.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholi i pomoc branży gastronomicznej
W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Świecia wykonuje zapisy uchwały
nr 359/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr 360/19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.).
149 zezwoleń zostało wydanych dla 53 punków sprzedaży detalicznej, natomiast 30 zezwoleń wydano
dla 18 punktów gastronomicznych. W gminie Świecie w 2020 r. prowadzonych było łącznie 113
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nie odnotowano cofnięcia zezwolenia na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wygaszono łącznie 31 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, z czego 24 na wniosek przedsiębiorcy z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 2 na
wniosek przedsiębiorcy z powodu zmiany rodzaju działalności. Ponadto, 5 zezwoleń z powodu
niedokonania opłaty określonej w art. 11¹ ust.2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11¹ ust.7 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wygasło 75 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych z tytułu upływu terminu ważności na jaki zostały wydane.
Uchwałą nr 175/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwolnienia
z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży,
przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej, w związku z sytuacją epidemiczną, udzielono
pomocy w zakresie zwolnienia z opłat za wydane koncesje. We wrześniu ub. roku w naszej Gminie
prowadzono 35 punktów gastronomicznych, a w obrocie publiczno-prawnym funkcjonowało 60
zezwoleń, z czego:
* 35 na napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo
* 11 na napoje alkoholowe o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
* 14 na napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 18%
Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne zostali zwolnieni z wniesienia III raty opłaty za 2020
r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W związku z powyższym
16 przedsiębiorcom zwrócono na konta 1/3 rocznej wartości opłaty na kwotę 8 930,30 zł, a 14
przedsiębiorców zwolniono z wniesienia III raty opłaty na kwotę 11 848,38 zł. Łącznie wartość
udzielonej pomocy przedsiębiorcom z tytułu zwolnienia z opłat alkoholowych wyniosła 20 778,68 zł.
Zwrot i zwolnienie opłaty należnej naliczonej w styczniu 2020 stanowi 4,16% należnych wpływów do
budżetu Gminy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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ŁAD PRZESTRZENNY
Gmina Świecie sukcesywnie wyznacza nowe tereny aktywizacji, zarówno w dziedzinie gospodarczej,
usługowej, produkcyjnej jak i mieszkaniowej w celu harmonizacji polityki przestrzennej, która jest
odpowiednio zorganizowana i skierowana na zrównoważony rozwój. Działania jakie są podejmowane
na terenie gminy z zakresu planowania przestrzennego, są zgodne z przyjętą polityką przestrzenną
Gminy oraz wnioskami mieszkańców i inwestorów.
Najważniejszymi dokumentami planistycznymi związanymi z kształtowaniem i prowadzeniem polityki
przestrzennej na terenie gminy są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy, natomiast zgodnie z art. 14
ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktami prawa miejscowego są plany
miejscowe, które mają za zadanie ustalić przeznaczenie terenów, określić sposoby ich
zagospodarowania i zabudowy.
Obecnie na terenie gminy Świecie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Świecie, uchwalone Uchwałą Nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29
listopada 2012 r., która została zmieniona Uchwałą Nr 310/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 marca
2018 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. z późn. zm. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 ww.
ustawy, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1)
lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
2)
sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.
Skutecznymi narzędziami kształtowania ładu przestrzennego są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego będące aktami prawa miejscowego. Ustalają one przeznaczenie terenów określając
sposób zagospodarowania i zabudowy. Plany miejscowe stanowią podstawowy warunek prowadzenia
racjonalnej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy. Gwarantują realizację kształtowania polityki
przestrzennej zgodnej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie gminy Świecie do końca 2020 r. obowiązywało 89 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Plany te obejmują swoją powierzchnią bardzo zróżnicowane obszary od 0,1 ha do 452,3
ha. Ich łączna powierzchnia wynosi około 3389 ha, co stanowi ponad 19 % powierzchni Gminy.
W 2020 r. weszły w życie następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej Nr
1260 C we wsi Kozłowo, gmina Świecie. Uchwalony uchwałą Nr 171/20 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 lipca 2020 roku, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
– Pomorskiego z 12 sierpnia 2020 r. pod poz. 3979
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 18 położonej w Wiągu uchwalony
uchwałą Nr 172/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 lipca 2020 roku, która została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r pod poz.
3980
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 11/6, 21/9, nr 21/10, 21/11, 21/12,
nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i 77/2 położonych we wsi Dziki gmina Świecie uchwalony uchwałą Nr
180/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2020 roku, która została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r pod poz. 4831
Natomiast w trakcie sporządzania w roku 2020 były następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
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* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo w oparciu o uchwałę Nr 150/19
Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 roku
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo gmina Świecie w oparciu
o uchwałę Nr 170/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 lipca 2020 roku
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami
Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu w oparciu
o uchwałę Nr 190/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2020 roku
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami
Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu
Ponadto, na podstawie uchwały Nr 218/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 roku
przystąpiliśmy do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Świecie. Dokonanie zmian w zapisach Studium określonych ww. uchwale
dotyczy wybranych terenów, a zakres zmiany dotyczy wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych,
ujawnienie złóż kopalin, powstanie terenów inwestycyjnych w Sartowicach (Vistula Park III)
rozszerzenie terenów sportu i rekreacji.
Dla obszarów, które nie są objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w 2020 roku wydano:
* decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* decyzje o warunkach zabudowy
Należy zauważyć, że ww. plany sporządzane są dla terenów zarówno już objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i dotyczą ich zmian, jak i dla terenów nowych. Zmiany już
istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego głównie wynikają z chęci lepszego
dostosowania ich zapisów do oczekiwań zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców.
Dla obszarów, które nie są objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w 2020 r. wydano:
* 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* 68 decyzji o warunkach zabudowy
Niemniej jednak należy zauważyć, że w ostatnich latach na terenie gminy Świecie sukcesywnie spada
ilość wydawanych decyzji w ciągu roku, co jest spowodowane systematycznym opracowywaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ROLNICTWO
30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny zakończył Powszechny Spis Rolny (PSR) 2020 –
najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Spisano niemal 98% gospodarstw
rolnych z całego kraju. Blisko jedna piąta gospodarstw skorzystała z możliwości samospisu przez
Internet. PSR 2020 został zrealizowany w szczególnych warunkach stanu epidemii. Według wstępnych
wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem w Polsce
wyniosła ok. 1,3 mln i zmniejszyła się o blisko 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi
w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010). Obserwowany spadek liczby gospodarstw
rolnych, przy nieznacznym spadku powierzchni użytków rolnych, znalazł swoje odzwierciedlenie we
wzroście średniej powierzchni użytków rolnych (UR) przypadającej na 1 gospodarstwo rolne o ok. 13%,
tj. z 9,8 ha w 2010 r. do 11,1 ha w 2020 r.
Liczba gospodarstw rolnych w gminie Świecie – stan na 2019 r. i 2020 r.
Liczba gospodarstw
2020 r.
2019 r.
564
580

Ilość zajętych hektarów
2020 r.
2019 r.
7 694,82 ha
9 361,2 ha

Rada Miejska w Świeciu Uchwałą Nr 111/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
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obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego, na obszarze gminy Świecie, z 58,46 zł za 1q żyta do 27,80 za 1 q żyta. W związku z tym,
podatek rolny za 2020 rok kształtował się na poziomie 69,50 zł za 1 ha, czyli na takim samym poziomie
jak w roku 2019. W związku z powyższym w minionym roku stawka podatku w gminie Świecie nadal
pozostała jedną z najniższych stawek w Polsce.

Obsługę 4 000 ha użytków rolnych terenów położonych nad Wisłą, w czasie wysokiego stanu wody
i spływu wód powodziowych, zabezpieczają stacje pomp, obsługiwane przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Obszar oddziaływania
na użytki rolne
Położenie stacji
Zamknięcie
wałowej
–
wodowskazu

śluzy
stan

Zakres zadania

Poziom
pompowni

pracy

Stacja pomp Przechowo

Pompownia Chrystkowo

3.446 ha ( w tym wspomaganie
pompowni w Chrystkowie na 554 ha)

554 ha

w 26 +270 km wału powodziowego
Grabowo-Świecie przy rzece Wdzie

W 9+755 km wału przeciwpowodziowego
Grabowo-Świecie i w 799,75 km rzeki
Wisły

w Toruniu – 340 cm,
przy stacji – 160 cm

w Toruniu – 540 cm
przy stacji – 120 cm

przepompowywanie wody z Kanału
Głównego Świeckiego + dopływy Str.
Gruczno-Luszkowo i rowu „C” do
rzeki Wdy
w okresie wegetacyjnym:
poziom włączenia – 21 m n.p.m
poziom wyłączenia – 20,75 m n.p.m
w okresie pozawegetacyjnym
poziom włączenia – 22 m n.p.m
poziom wyłączenia – 21,75 m n.p.m

Przerzut wody ze Strugi GrucznoLuszkowo, przy zamkniętej śluzie
wałowej
i zastawce krzyżowej
25 m n.p.m przy wskazaniu nałacie
wodowskazowej 82 cm
24,5 m n.p.m. przy wskazaniu na łacie
wodowskazowej 32 cm

W 2020 roku nie odnotowano na terenie Gminy Świecie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
związanych z przezimowaniem czy przymrozkami wiosennymi, które spowodowałyby szkody
w gospodarstwach rolnych. W okresie letnim Instytutu Uprawy, Nawożeniai Gleboznawstwa
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Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu
wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (suszy rolniczej), poinformował
o wystąpieniu suszy na terenie gminy Świecie. Raport strat dotyczył wybranych upraw: kukurydzy na
ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin strączkowych, ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych
na wszystkich kategoriach gleby.
W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadziło publiczną aplikację, w której
producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji mają możliwość złożenia wniosku o oszacowanie
strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na
możliwość spadku plonów. W związku z powyższymi procedurami Burmistrz Świecia nie miał
możliwości powołania komisji gminnej, która mogłaby oszacować straty w uprawach na polu. Oceny
upraw dokonał zdalny system rejestracji min. system satelitarny, na podstawie którego weryfikowano
straty w poszczególnych gospodarstwach rolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURA
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i inna infrastruktura
W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano za kwotę 877 408,13 zł m.in. następujące zadania:
* Awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni
żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Czapelkach, Drozdowie, Sulnowie, Wiągu, Sulnówku,
Chrystkowie, Skarszewie, Topolinku, Głogówku Królewskim, Dworzysku, Górnym Grucznie wraz
z zakupem i transportem gruzu betonowego i żużla
* Awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Nadbrzeżna, Żwirki
i Wigury, Krausego, Miodowa, Sądowa, Kościuszki, Sportowa, Chmielniki, Batorego, Żeromskiego,
Hallera, Sienkiewicza, Duży Rynek, Mały Rynek, Prusa, Wojska Polskiego, Gimnazjalna,
Paderewskiego oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych
* Awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej przy drogach
gminnych, montaż i naprawa poręczy przy schodach, pochylniach oraz mostach w Świeciu i Świętym.
* Prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi
* Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione
nowe znaki w łącznej ilości 39 szt., wyprostowanych zostało 326 szt. zgiętych znaków, wymieniono 41
zniszczonych słupków, ustawiono 2 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 20 mb barier drogowych
oraz wykonane zostało 2 309 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz 402 m2
grubowarstwowego. Ponadto wykonano i zamontowano 34 tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami
* Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie
wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2 130 m2
oraz wbudowano 35,8 Mg masy bitumicznej
* Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy
dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ścinek poboczy, oraz usunięcie
i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych
* Wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia
do robót remontowych
* Wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie
* Odbudowa rowu w Czapelkach
* Remont mostu przez rzekę Mątawę i kładki w Grucznie
* Czyszczenie przepustów w Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kosowie, Niedźwiedziu, Głogówku
Królewskim, Wielkim Konopacie i Drozdowie – 14,62 km, 32 szt.
* Wykonanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do zgłoszenia robót
* Remont placu przy ul. Wodnej
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Sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świecie w 2020 r.
Suma długości i
powierzchni
Długoś Powierzchni
ć
a

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni
twarda

gruntowa

w tym:
ogółem

ogółem

ulepszona
bitumiczna

km

w tym:

tys.m2

km

tys.m2

betonowa
km

tys.m
2

ogółem

nieulepszona
kostka
km

brukowa

tys.m
2

km

tys.m
2

47,39

wzmocniona
żwirem,
żużlem itp..

tłuczniowa
km

tys.m
2

km

tys.m
2

km

tys.m2

naturalna (z
gruntu
rodzimego)
tys.m2

km

Z

7,04

47,61

7,00

0,04

0,23 0,00

0,00

L

16,27

101,02

15,64

97,49 0,10

0,30

0,50

3,25

0,04

0,19 0,00

0,00

D

29,54

169,92

18,71

110,10 0,34

1,92

8,32

50,93

0,51

2,98 1,67

3,98 1,34

3,83

0,33

0,15

RAZEM

52,85

318,55

41,35

254,98 0,44

2,23

8,81

54,18

0,00 0,59

3,39 1,67

3,98 1,34

3,83

0,33

0,15

0,00

Suma
powierzchn
i poboczy
utwardzonych, zatok
autobusowych itp.

Suma
powierzchn
i
chodników
i ścieżek
rowerowych

m2

m2

17,32

100,53

Dane rzeczowo-finansowe robót drogowych w granicach miasta Świecie w 2020 r.
Zakresy rzeczowe
L.p.

Wyszczególnienie

1

Przebudowa lub rozbudowa dróg

2
3

Wykupy gruntów
Pozostałe wydatki na drogi

Jednostka
km/m2

Ilość
0,305

1171

OGÓŁEM

Wydatki
finansowe
[tys. zł]
479,4
392,1
4242,7
5114,2

Publiczne drogi gminne to drogi klasy L (lokalne), D (dojazdowe) i Z (zbiorcze).
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Sieci dróg publicznych poza granicami miasta Świecie w 2020 r.
Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni

Suma długości i
powierzchni
Długość
Klasa
dróg

Powierzchnia

twarda

gruntowa

w tym:
ogółem

ogółem

ulepszona
bitumiczna

km

L
D
RAZEM:

w tym:

tys.m2

km

tys.m2

betonowa
km

tys.m2

kostka
km

brukowa

tys.m2

km

tys.m2

wzmocniona
żwirem,
żużlem itp..

ogółem

nieulepszona
tłuczniowa
km

tys.m2

tys.m2

km

km

tys.m2

naturalna (z gruntu
rodzimego)
tys.m2

km

80,85
9,86

363,88
51,97

36,37 159,78
4,347 23,99

0,60

3,40 5,75 33,98
0,61 3,64

0,70

2,90 3,11 12,75 34,33 151,07 6,44 10,38 27,88
1,92 11,51 2,99 12,82
2,98

140,69
12,82

90,70

415,84

40,72 183,78

0,60

3,40 6,35 37,62

0,70

2,90 5,02

153,51

24,6 37,31 163,89 6,44 10,38 30,87

Dane rzeczowo-finansowe robót drogowych poza granicami miasta Świecie w 2020 r.
Zakresy rzeczowe
L.p.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Budowa dróg
Przebudowa lub rozbudowa dróg
Remont dróg
Remont obiektów mostowych, tuneli i promów
Wykupy gruntów
Pozostałe wydatki na drogi

Jednostka

Ilość

km

0,763
1,310 6878

1276,5

2,258 10386
67,5
9

491,4

km/m

2

km/m

2

m/m

2

OGÓŁEM
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Wydatki
finansowe
[ tys.zł]
880,1
7,4
250,0
572,2
3477,6

Suma
powierzchni
poboczy
utwardzonych, zatok
autobusowych itp.

Suma
powierzchni
chodników i
ścieżek
rowerowych

m2

m2

7,56

12,48

Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020

W 2020 r. wykonano projekty stałych organizacji ruchu dla ulic m.in.: ks. Krausego, Wyszyńskiego,
Tucholskiej, Stalowej, Elektryków, Brzozowej w Sulnowie, Wrzosowej, Malinowskiego, Górnowicza,
Al. Jana Pawła II, Żwirki i Wigury,
2019 r.
2020 r.
Wodnej,
Chrobrego
oraz
dla
Długość dróg gminnych z zatwierdzoną
73,845
77,084
miejscowości Sulnowo, Skarszewo,
organizacją ruchu [km]
Czaple, a także w obrębie Strefy
Płatnego Parkowania.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg realizowane jest na podstawie umów
podpisanych z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.
Ilość zakupionych elementów oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa
w 2019 i 2020 r.
2019 r.

2020 r.

Liczba nowych znaków [szt.]

71

39

Liczba wyprostowanych znaków [szt.]

259

326

Ustawienie luster [szt.]

3

2

Ustawienie i wymiana barier [mb]

48

20

Montaż tablic z nazwami ulic [szt.]

112

34

W 2020 r. zamontowana elementy ostrzegawcze na przejściach dla pieszych przy ul. Paderewskiego.
Ponadto, podpisano umowy na doświetlenia przejść dla pieszych:
* Będących w obrębie oświetlenia stanowiącego majątek ENEA, tj. w ciągu ulicy Wojska Polskiego
w Świeciu w obrębie skrzyżowania z ulicami Bednarza i Solidarności oraz w ciągu ulicy Paderewskiego
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II
* Będących w obrębie oświetlenia stanowiącego majątek gminy Świecie, tj. w ciągu ulicy Sienkiewicza
na odcinku od ronda przy ul. Słowackiego/Kościuszki do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II, w ciągu Al.
Jana Pawła II na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Paderewskiego oraz przy ulicy ks. Krausego na
wysokości targowiska miejskiego
Gmina Świecie jest właścicielem, a tym samym zarządcą łącznie 36 przystanków autobusowych, w tym
28 jest udostępnionych w zakresie komunikacji miejskiej. Liczba przystanków komunikacyjnych, które
udostępnione są operatorowi publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej oraz
przewoźnikom realizującym przewozy w zakresie komunikacji miejskiej wynosi 69, w tym 46 posiadają
wiaty przystankowe. Nowe wiaty w 2020 r. zostały zamontowane we Wiągu i w Grucznie.

Parkingi i strefa płatnego parkowania (SPP)
Operator strefy został wybrany w 2019 r., na okres 1 roku, w drodze przetargu nieograniczonego.
Umowa obowiązywała od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. Dochodem Gminy było
36,5% wpływów z wszystkich opłat za parkowanie, z wyłączeniem tych realizowanych w wyniku
czynności windykacyjnych przeprowadzanych przez Urząd, które w pełnej wysokości stanowią dochód
Gminy. W dniu 23 października 2020 r. podpisana została umowa z Operatorem strefy, wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego na kolejny rok świadczenia usługi. Strefę obsługuje nadal firma
City Parking Group S.A. z Grudziądza. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane
w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne
faktury w wysokości 65,80% sumy opłat za parkowanie, abonamenty i opłaty dodatkowe wpłacane
w kasie biura Strefy lub na konto firmy. Od 23.10.2020 r. dochodem Gminy jest 34,2% wpływów
z wszystkich opłat za parkowanie, z wyłączeniem tych realizowanych w wyniku czynności
windykacyjnych przeprowadzanych przez Urząd, które w pełnej wysokości stanowią dochód Gminy.
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Stosunek wydatków Gminy do dochodów za postój w SPP.

Rozliczenia dokonywane są w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez
operatora Strefy. Wraz z fakturami przedkładane są dokumenty, zawierające wyszczególnienie
wszystkich wpływów. W strefie znajduje się 246 miejsc parkingowych, obsługiwanych przez 14
parkomatów. Od kilku lat funkcjonuje również możliwość dokonywanie opłat za parkowanie za
pośrednictwem płatności mobilnych. Strefa spełnia swoją funkcję w zakresie ograniczenia ruchu
w centrum miasta. Kontroli i interwencji służb porządkowych wymagają natomiast naruszenia, przez
użytkowników pojazdów, przepisów ruchu drogowego, głównie w zakresie nieprawidłowego
parkowania oraz niestosowania się do zakazów ruchu. Dotyczy to przede wszystkim parkowania
w pobliżu wszystkich przejść dla pieszych z niezachowaniem wymaganej odległości oraz
niedozwolonego ruchu i postoju pojazdów w obszarze Dużego Rynku.
W 2016 r. Gmina zleciła wykonanie „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc
postojowych na terenie Świecia”, która miała na celu uporządkowanie zagadnień parkowania pojazdów
w mieście. Poniżej przedstawione są ujęte w koncepcji lokalizacje miejsc i stopień realizacji zadań (stan
na koniec 2020 r.)

Lokalizacja
ul. Paderewskiego (przy rondzie w ul. Stromej)
ul. Piłsudskiego 7-9
ul. Piłsudskiego 15
ul. Piłsudskiego (naprzeciwko Konsylium)
ul. Wyszyńskiego 3-7 (przy dojeździe do przedszkola nr 8)
ul. Krausego 6b
ul. Paderewskiego – Przedszkole nr 7
ul. Gałczyńskiego 3A i 3D
ul. Sądowa – przy Kościele NPNMP
ul. Nadbrzeżna
ul. Wodna – przy moście ul. Mickiewicza
ul. Kościuszki – od skrzyżowania z Hallera Laskowickiej
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Stopień realizacji
„+” zrealizowano
„-„ niezrealizowano
„=” w przygotowaniu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ul. Hallera – za Starostwem
ul. Zapolskiej
ul. Św. Wincentego – Stary Szpital
ul. Kościuszki – przy sklepie Biedronka

+
+
=
-

W 2020 r. wykonano dojazd i utworzono miejsca postojowe przy ul. Żwirki i Wigury 7A, utwardzono
miejsca postojowe przy ul. Gałczyńskiego 3A-D i Piłsudskiego (naprzeciwko Konsylium).
Ponadto, w utrzymaniu Gminy znajduje się 8 parkingów rowerowych oraz jedna stacja samoobsługowa
naprawy rowerów.
W przestrzeni miejskiej obszary, które charakteryzują się znacznym zapełnieniem miejsc postojowych
to m.in.: osiedle Marianki w okolicy targowiska i bloków mieszkalnych wzdłuż SP8, osiedle Kościuszki
od strony Wojska Polskiego, ul. Hallera na odcinku od Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul.
Kościuszki. Wzrost ilości pojazdów przypadających na jedną rodzinę powoduje, że obszary te nie
zapewniają wystarczającej ilości miejsc postojowych. W związku z występowaniem zwartej zabudowy
(co za tym idzie brak spełnienia warunków ustanowionych przez prawo co do odległości minimalnej
lokalizacji parkingów/miejsc postojowych od zabudowy, placów zabaw i pojemników na odpady)
zmniejsza się obszar możliwy do wykorzystania na rozbudowę miejsc postojowych. Na osiedlu
Marianki dopuszczalna byłaby możliwość lokalizacji miejsc postojowych w technologii zielonych
parkingów w przestrzeni między blokami usytuowanymi wzdłuż deptaka przy SP8, jednak może to
spotkać się z licznymi protestami mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie korzystają z samochodów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Bieżącą konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Świecie
zajmuje się wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2018 r. (umowa obowiązuje
od 25.05.2018 r. do 31.12.2021 r.), natomiast oświetlenie uliczne stanowiące własność ENEA utrzymuje
właściciel infrastruktury w trybie zamówienia „z wolnej ręki” (warunki umowy negocjowane są
każdego roku).
Na terenie Gminy znajduje się w bieżącym utrzymaniu 1 704 szt. słupów oświetlenia drogowego,
stanowiącego majątek gminy Świecie oraz 1 027 szt. słupów oświetlenia, stanowiącego majątek ENEA
Oświetlenie.
Zestawienie prac konserwacyjnych oświetlenia ENEA Sp. z o.o.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zakres prac
Wymiana uszkodzonych kloszy oprawy oświetleniowej
Pionowanie latarni
Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla
Naprawa miejsca uszkodzenia kabla
Wymiana uszkodzonych opraw
Naprawa zamknięć wnęk latarni
Wymiana przekaźnika zmierzchowego
Naprawa osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej
Wymiana zegara sterującego (astronomicznego lub systemu Helios)
Awaryjna wymiana odcinka napowietrznej linii oświetleniowej
Wymiana odcinka kabla
Awaryjna wymiana źródeł światła
Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej
Odtworzenie nawierzchni po naprawie kabla
Zmiana nastawów czasowych oświetlenia
Wymiana stycznika
Wycinka gałęzi zasłaniających oprawę
Wymiana przepalonych bezpieczników sieci oświetleniowej

Ilość wykonana (szt.)
2019
2020
1
11
2
1
14
3
14
3
3
7
3
3
3
1
12
16
5

2

20
1
393
94
1
2
23
-

16
2
375
99
1
10
2
36
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19.
20.
21.
22.

Wymiana tabliczek bezpiecznikowych
Wymiana słupa
Awaryjna wymiana odcinka napowietrznej linii izolowanej (mb)
Wymiana podstawy bezpiecznikowej

6
1
20
1

-

W ramach zadań konserwacyjnych zrealizowano prace, takie jak:
* Wymiana opraw sodowych na oprawy LED przy ul. Stromej, Paderewskiego, Piłsudskiego nr 7
* Naprawy oświetlenia m.in. na ul. Ciepłej, Sportowej, Szkolnej
* Doświetlenie w parku przy ul. Słowackiego
* Awaryjna wymiana odcinka kabla przy Dużym Blankuszu
* Naprawa odcinka kabla przejść dla pieszych i doświetlenie przy ul. Wojska Polskiego oraz Żwirki
i Wigury
W 2020 r. oprócz bieżących napraw zostały zaplanowane i/lub przeprowadzone zadania inwestycyjne
– rozbudowa, przebudowa i budowa nowych linii oświetleniowych z oprawami LED:
* Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie – 7szt. lamp LED 36 W
* Budowa oświetlenia ulicznego we Wiągu – 10 szt. lamp LED 36 W
* Budowa oświetlenia ulicznego w Czaplach – 4 szt. lamp LED 36 W
* Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta
* Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza przy ul. Sienkiewicza do Ośrodka
Wypoczynkowego w Decznie
* Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Sygietyńskiego, Wieniawskiego oraz Dzierżanowskiego
Gmina zrealizowała również zakup i montaż lamp solarnych LED zasilanych energią odnawialną, które
stanowią alternatywę dla standardowego oświetlenia ulicznego: w Chrystkowie – 3 szt., w Kosowie – 1
szt., w Głogówku Królewskim – 1 szt., w Niedźwiedziu – 1 szt., w Sulnowie – 2 szt., w Grucznie – 2
szt. Przy wyborze tego typu lamp Gmina realizuje cel Gmina przyjazna środowisku gdyż ich
zastosowanie wpływa na poprawę jakości powietrza ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na
prąd elektryczny.

Efektywność energetyczna
Ważnym kierunkiem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej jest sukcesywna wymiana
opraw oświetleniowych sodowych na LED, która będzie celem na każdy rok budżetowy. W 2020 r.
w ramach bieżącej konserwacji urządzeń oświetleniowych wykonano wymianę opraw sodowych na
oprawy LED przy ul. Stromej, Paderewskiego oraz wymianę opraw i słupów w parku przy
ul. Słowackiego.
Jednak kluczowe działania z punktu widzenia efektywności energetycznej oraz stanu ochrony
środowiska dotyczą dotacji udzielanych przez gminę Świecie. W 2020 roku proces ten odbywał się na
podstawie:
* uchwały Nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
poprawiających stan środowiska naturalnego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 10 maja 2016 r. poz.
1654) – do dnia 16.07.2020 r.
* uchwały Nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2
lipca 2020 r. poz. 3359) – od dnia 17.07.2020 r.
W 2020 r. Gmina udzieliła w sumie 280 dotacji na kwotę 1 030 366,54 zł, co zostało zaprezentowane
w poniższej tabeli.
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Lp.

Liczba udzielonych
dotacji

Rodzaj dotacji i inwestycji

1.

Instalacje fotowoltaiczne

2.

Kwota udzielonych
dotacji [zł]

113

334 675,00

Termomodernizacja

17

48 306,42

3.

Kotłownia na gaz

57

231 300,00

4.

Kotłownia na gaz wraz z przyłączem
gazowym

27

142 665,12

5.

Przyłącze gazowe

8

14 400,00

6.

Kotłownia na gaz wraz ze zbiornikiem
bezprzewodowym

1

5 400,00

7.

Kotłownia na prąd elektryczny

2

9 000,00

8.

Kotłownia na pelet

31

135 000,00

9.

Pompa ciepła wraz z instalacją wewnętrzną
do c.o. i ciepłej wody użytkowej

23

107 100,00

10.

Pompa ciepła wraz z instalacją wewnętrzną
do c.o.

1

2 520

280

1 030 366,54

RAZEM

Zieleń i place zabaw
Na bieżące utrzymanie w roku 2020 złożyły się następujące zadania, m.in.:
* zakup materiału nasadzeniowego: 2 619 szt. drzew i krzewów
* zakup ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery, donic na kwiaty, opracowanie książek obiektów
budowlanych na placach zabaw na terenie Gminy
* zakup karmy dla dzikich ptaków do kaczkomatów zamontowanych przy Małym i Dużym Blankuszu
* naprawy elementów małej architektury, ogrodzeń i urządzeń zabawowych na placach zabaw
i siłowniach plenerowych na terenie Gminy, powstałych w skutek aktów wandalizmu
* bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych
w drodze przetargu nieograniczonego w 2017 r.
Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie
czystości i porządku chodników na terenach zielonych oraz przeciwdziałania niekorzystnym warunkom
panującym na drogach. W ramach tej kwoty wykonano rekultywację terenów m.in. przy SP 8, przy
Żłobku, między blokami przy ul. Wojska Polskiego 75a-77; założono łąki kwietne przy ul. Jagiełły
i ul. Cukrowników, a także wykonano wzmocnienia brzegów Struchawy w parku przy ul. Słowackiego
poprzez faszynowanie i obłożenie skarpy kamieniem synejskim.
Z końcem 2020 został ogłoszony przetarg nieograniczony na utrzymanie i konserwację zieleni w latach
2021-2025.
Stan ilościowy elementów infrastruktury rekreacyjnej i terenów zieleni
2019 r.

2020 r.

Place zabaw [szt.]

46

44 (likwidacja przy ul. Kwiatowej
i ul. Kolejowej)

Siłownie plenerowe [miejsc]

11

11

Kalisteniki [szt.]
Skałki wspinaczkowe [szt.]

3
4

3
4

2 fontanny na gruncie
2 fontanny pływające

2 fontanny na gruncie
2 fontanny pływające

Fontanny
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Parki [szt.]

8

8

Skwery [szt.]

6

5 (fragment zieleni przy ul.
Krasickiego)

W 2020 r. zakupiono i zamontowano donice przy przystankach w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz małą
architekturę projektu dedykowanego dla miasta Świecie. Ponadto, na terenie zielonym naprzeciwko
dworca zamontowano bombkę bożonarodzeniową 3D z siedziskiem typu tron.

Boisko zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego zyskało nową nawierzchnię. Po raz
pierwszy w naszej Gminie zdecydowaliśmy się zastosować nowatorską technologię
ułożenia płyty z niewielkich elementów wykonanych z tworzywa sztucznego.
Moduły, w różnych kolorach, nie mają jednolitej gładkiej powierzchni, lecz ażurową.
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać powierzchnia taka nie jest śliska, nawet
wtedy, gdy pada deszcz. Inwestycja kosztowała 100 000,00 zł.

W ramach planowanych inwestycji:
* zmodernizowano boisko asfaltowe do koszykówki oraz plac zabaw przy ul. Małcużyńskiego
w Świeciu
* wybudowano centrum turystyczno-rekreacyjne przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu
* wykonano projekt modernizacji placu zabaw w Sulnowie i podpisano umowę na realizację zadania
* wykonano projekt modernizacji placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno i podpisano umowę
na realizację inwestycji
* zmodernizowano skate-park przy ul. Wodnej

Gospodarka wodna, zasoby
Od 6 czerwca 2020 r. uległy zmianie ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
w Gminie. Opłata brutto za wodę wynosi 3,15 zł (poprzednio 3,00 zł), za odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych 4,70 zł (poprzednio 4,47 zł) oraz przemysłowych 5,77 zł (poprzednio 5,50 zł).
Zmiany wprowadzane są corocznie na podstawie zatwierdzonej w 2018 r. przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu obowiązującej do
dnia 6 czerwca 2021 r.
Opłaty za:

Stawka w 2019 r.
[zł brutto]

Stawka w 2020 r.
[zł brutto]

Odprowadzanie ścieków:
- gospodarstwa domowe

4,24

4,47

- przemysł

5,21

5,50

Dostarczenie wody

2,85

3,00

Stan sieci kanalizacyjnych i infrastruktury na terenie gminy Świecie w 2019 i 2020 r.
2019 r.

2020 r.

Długość sieci wodociągowej [km]

285,77

290,49

Długość sieci sanitarnej [km]

175,38

177,43

52

54

Długość sieci kanalizacji deszczowej [km]
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Studnie głębinowe [szt.]

14

15

Przepompownie [szt.]

44

45

Gmina wykonuje również szereg innych zadań związanych z utrzymaniem należytego stanu wód
i racjonalnym ich wykorzystaniem. W 2020 r. wykonano projekt usuwania nadmiernych osadów
zbiornika Mały Blankusz wraz z badaniami. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na zabiegi rekultywacyjne w obrębie zbiornika, a co za tym idzie przedłużającą się
procedurą uzyskiwania zgody, ze względu na trudność ze zdefiniowaniem rodzaju zbiornika, realizacja
zadania została przełożona na kolejne lata.
Ponadto dokończona została ocena stanu technicznego studni „Zdrój Marianki”. Na podstawie
dokumentacji projektowej robót geologicznych dokonana została ocena przydatności studni i możliwość
zaplanowania dalszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Z dokumentacji wynika, że stan ujęcia studni
ocenia się jako słaby i jest wynikową: stanu technicznego otworu, który jest zdegradowany;
zaawansowanej korozji stalowej rury 2’’ oraz zbyt małej średnicy rury, która umożliwia osiągnięcie
wydajności większej niż 2-3 m3/h. Powyższe aspekty praktyczne eliminują ją z możliwości
przywrócenia dalszej eksploatacji z oczekiwaną wydajnością. Dodatkową ocenę tę wzmacnia
konieczność spełniania przez właściciela w przypadku studni szeregu dodatkowych warunków,
wynikających z przepisów dotyczących ujęć wód podziemnych – studni głębinowych, które należy
spełnić, aby móc legalnie z niej korzystać. Na właścicielu ujęcia spoczywa obowiązek:
* uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
* sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej
* ustalenia i wykonania strefy ochrony bezpośredniej ujęcia (w przypadku płytkiego zalegania
zwierciadła wody oraz braku otworów nieprzepuszczalnych w stropie, spowoduje to zwiększenie
rozmiaru obudowy studni do ok. 15x15 m. Teren ten byłby wyłączony z użytkowania dla mieszkańców.
Istniejąca studnia nie przedstawia w sobie żadnej wartości eksploatacyjnej, a koszty które należałoby
ponieść w celu jej uruchomienia, tj. remont obudowy, zakup pompy, armatury, wodomierza, wykonanie
ogrodzenia strefy bezpośredniej, opracowanie wszelkich dokumentacji byłyby relatywnie wysokie.
Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie autora opracowania studnię należy zlikwidować poprzez
zasypanie.
W gminie Świecie na obszarze ok. 1 669 ha użytków rolnych istnieje sieć rowów szczegółowych
o łącznej długości 219 km, a 95 km jest zdrenowanych. W około 95% teren jest objęty działalnością
Gminnej Spółki Wodnej, która zgodnie z ustawą Prawo wodne odpowiada za stan urządzeń
melioracyjnych, zlokalizowanych na gruntach należących do jej członków. W 2020 r. na działalność
statutową Spółka otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 45 000,00 zł. Środki te zostały
wykorzystane na konserwację szczegółową urządzeń melioracyjnych we wsiach: Wielki Konopat,
Dworzysko, Kosowo i Głogówko Królewskie poprzez, m.in.:
* oczyszczanie namułu z przepustu – 29 m
* mechaniczne wykaszanie skarp i dna rowów – 2 220 m2
* odmulanie dna rowów – 6 836 mb
* ręczne wykaszanie skarp i dna rowów oraz usunięcie pozostałości – 1 600 m2
W ramach zadań własnych Gmina wykonała także:
* odbudowę rowu w Czapelkach
* oczyszczenie przepustów w Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kosowie, Niedźwiedziu, Głogówku
Królewskim, Wielkim Konopacie i Drozdowie
* pogłębienie rowu melioracyjnego w Topolinku
* odbudowę przepustu w Chrystkowie wraz z konserwacją
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Miejsca pamięci narodowej i cmentarze
W 2020 r. Gmina zabezpieczyła bieżące utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej i cmentarza przy
ul. Mickiewicza oraz uporządkowała zabytkowe cmentarze w Kosowie, Ernestowie, Przechówku,
Czapelkach i Topolinku. Ponadto, przekazano środki finansowe Gminie Dragacz w wysokości
30 000,00 zł na remont mogiły w Mniszku. W lesie przy starej żwirowni koło Mniszka, jesienią 1939
roku Niemieccy żołnierze w bestialski sposób zamordowali około 10 tysięcy Polaków, m.in. 120 dzieci,
które na egzekucję wywieziono mówiąc im, że jadą na wycieczkę, a także ponad 1,5 tysiąca pacjentów
ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Byli tam też nauczyciele, duchowni i lokalna ludność - polska,
żydowska, a nawet niemiecka.
Lokalizacje Miejsc Pamięci Narodowej będących w utrzymaniu Gminy
oraz cmentarzy zabytkowych
L.p.

Lokalizacja

1.
Świecie-Przechowo (cmentarz przy
ul. Tucholskiej)
2.

Miejsca Pamięci
Narodowej

Rodzaj
Mogiła zbiorowa żołnierzy
polskich poległych w 1939 r.
Mogiła zbiorowa żołnierzy
polskich poległych w 1939 r.
i Katarzyny Klein

3.

Świecie-Przechowo (skrzyżowanie
ulic: Wojska Polskiego i Tucholskiej)

głaz

4.

Świecie – ul. Polna

Miejsce straceń narodowości
żydowskiej

5.

Świecie – ul. Mickiewicza (cmentarz)

Mogiła zbiorowa żołnierzy
polskich poległych i zmarłych od
ran w 1920 r.

6.
7.

Świecie – ul. Sienkiewicza
(cmentarz)

Mogiła zbiorowa żołnierzy
poległych w 1939 r.
Mogiła zbiorowa
pomordowanych w 1939 r.
mieszkańców Świecia

Świecie – Mały Rynek

Pomnik poległych
i pomordowanych nauczycieli

9.

Świecie – Duży Rynek

Pomnik „drzewo”
upamiętniający: rok 1198 –
pierwsze pisemne wzmianki
o Świeciu,
1920 – odzyskanie niepodległości
przez Polskę, 1338 – otrzymanie
lokacji miejskiej przez Świecie

10.

Skarszewo

Mogiła zbiorowa poległych
żołnierzy podczas II W.Ś.

11.

Gruczno

Mogiła zbiorowa żołnierzy
poległych w 1939 r.

12.

Świecie – ul. Gen. W. Hallera

Cmentarz żołnierzy Armii
Sowieckiej

8.

Lokalizacja
Cmentarze zabytkowe
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Kosowo, Przechówko, Czapelki, Czaple, Topolinek, Dworzysko, Sartowice,
Sulnówko
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Publiczny transport zbiorowy
Umowy w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie obejmują okres od 10
lutego 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży
biletów stanowi przychód Gminy. Operator pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie
przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra:
Stawki za wozokilometr (wzkm) świadczenia usługi w zakresie komunikacji miejskiej
Stawka za wzkm w 2019 r.
[zł brutto]

Stawka za wzkm w 2020 r.
[zł brutto] * po waloryzacji

I część zadania: autobusy

5,92

6,06

II część zadania: busy

4,99

5,11

Gmina wdrożyła nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki
któremu pasażerowie komunikacji miejskiej uzyskali dostęp do czasu rzeczywistych
odjazdów z dowolnego przystanku. Wdrożenie systemu ułatwi również pracę
w UM i przewoźnikowi, których pracownicy będą mieli wiedzę o bieżącym
położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do
rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na lepsze dostosowanie
oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Rozpoczęto również pracę nad wprowadzeniem możliwości zakupu biletu elektronicznego w aplikacji
SkyCash z Google Play, AppStore, AppGallery lub przez m.skycash.com. To wygodne rozwiązanie,
które ułatwi mieszkańcom przejazdy, ale też może znacznie usprawnić obsługę osób wsiadających na
poszczególnych przystankach.
Udział wpływów ze sprzedaży biletów w pokryciu wydatków za usługę komunikacji miejskiej znacząco
maleje. Z analizy danych za lata 2015-2020 wynika, że jest to już tendencja stała, mimo znacznego
zwiększania zakresu usług i poprawy dostępności do publicznego transportu zbiorowego. Do głównych
przyczyn takiego stanu należy zaliczyć zwiększenie ilości kursów i tras, poszerzenie grona osób
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych oraz utrzymywanie cen za bilety na bardzo niskim poziomie
przez kilkanaście lat. Na wszystkie te czynniki nakłada się wzrost kwot za wozokilometr świadczenia
usługi w zakresie komunikacji miejskiej, spowodowany zwyżką cen paliwa, wzrostem stawek
minimalnych wynagrodzenia za pracę, inflacją etc. Dodatkowo rok 2020 to załamanie związane
z ograniczeniami nakładanymi przez rozporządzenia epidemiczne.
Udział wpływów ze sprzedaży biletów w pokryciu wydatków za usługę komunikacji miejskiej
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Wpływy ze sprzedaży biletów (%)
40,88
38,28
33,76
33,49
26,00
14,44

Bardzo cieszy natomiast fakt, że w wyniku uzgodnień związanych z uruchomieniem połączeń
autobusowych przy wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina Świecie w 2020 r.
zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na zadania związane z organizacją publicznego transportu
zbiorowego i zabezpieczyła na ten cel kwotę w wysokości 18 000,00 zł. W 2020 r. uzgodniono rozkłady
jazdy przedłożone przez Starostę Świeckiego według wykazu, tj.:
Świecie – Michale – Nowe
Świecie – Warlubie – Nowe
Świecie – Osie – Miedzno
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Świecie – Jeżewo – Osie
Świecie – Topolno – Luszkowo – Świecie
Świecie – Laskowice – Lniano
Świecie – Drozdowo – Lniano
Świecie – Czaple – Jeżewo – Dąbrowa
Świecie – Biechowo – Gacki – Drzycim
Rozliczenie dotacji następuje, na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów do końca
stycznia kolejnego roku.
Gmina wydając zezwolenia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie
gminy Świecie dla przewoźników niepełniących roli operatora publicznego transportu zbiorowego
w zakresie komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Świecie, koordynuje cały system
funkcjonowania komunikacji miejskiej, organizując spotkania, mające na celu uzgodnienie
zapotrzebowania na przewozy oraz uzgadniając zasady korzystania z przystanków, dbając
o odpowiednią przepustowość. Na terenie Gminy Świecie w ramach komunikacji miejskiej wydano
zezwolenia trzem przewoźnikom niebędącym Operatorami w myśl ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym.

System gospodarowania odpadami
W 2020 r. usługę odbioru odpadów świadczyło Konsorcjum firm: ZUK Sp. z o. o. oraz PUM Sp. z o. o.
na podstawie umowy zawartej z gminą Świecie. Umowa kończy się z dniem 30 czerwca 2021 r. Zgodnie
z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowa umowa określać
będzie inny sposób rozliczenia za wykonaną usługę tzn. nastąpi odejście od rozliczania ryczałtowego.
Gmina płacić będzie wykonawcy za ilość faktycznie odebranych odpadów na podstawie stawek
określonych w umowie. Należy się spodziewać, że spowoduje to konieczność dokonania aktualizacji,
tj. podniesienia stawek za odbiór odpadów obowiązujących w Gminie. Aktualnie opłaty obowiązujące
w gminie Świecie należą do najniższych w regionie i kraju.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W WYBRANYCH
GMINACH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO [ZŁ]
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Ilość odpadów odebranych od mieszkańców w latach 2017 – 2020

Rok

Odpady odebrane
przez firmy
wywozowe
[Mg]

Odpady dostarczone
do PSZOK*
w Sulnówku
[Mg]

RAZEM
[Mg]

2017

9 692

1.021

10 713

2018

8 982

704

9 686

2019

9 112

949

10 061

2020

9 724

428

10 152

Rok

Szkło
[Mg]

Papier
[Mg]

Tworzywa
[Mg]

BIOODPADY
[Mg]

Zmieszane
[Mg]

2017

368

179

462

935

7 748

2018

375

158

541

1 317

6 591

2019

377

266

508

1 471

6 490

2020

497

326

556

1 730

6 615

Ilość odpadów odebranych przez firmy wywozowe w latach 2017 – 2020 (z podziałem na frakcje)

Ilość odpadów odebranych w PSZOK w latach 2017 – 2020 (z podziałem na frakcje)
Rodzaj odpadów
BIOODPADY [Mg]
Szkło [Mg]
Tworzywa [Mg]
Papier [Mg]
Odpady budowlane [Mg]
Zużyty sprzęt RTV-AGD [Mg]
Odpady wielkogabarytowe [Mg]
Zużyte opony [Mg]
Odpady inne [Mg]

2017

2018

2019

2020

130
9
19
17
653
29
153
8
3

63
4
15
15
429
16
153
6
3

71

48

4
14
27
668
13
140
9
3

6
12
19
268
4
65
2
4

Powszechnym zjawiskiem, które występuje na osiedlach mieszkaniowych jest pozostawianie przez
mieszkańców w miejscach lokalizacji kontenerów i dzwonów - odpadów wielkogabarytowych, np.
mebli, zużytego sprzętu elektrycznego, czy odpadów z remontów mieszkań. Pomimo prowadzonych
działań informacyjnych przez urząd i Straż Miejską wielu mieszkańców nie przestrzega przepisów
prawa miejscowego m.in. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie”,
zgodnie z którym odpady te muszą być przekazywane do PSZOK w Sulnówku. Niezbędne jest
przeprowadzenie spotkań z administratorami/zarządcami budynków wielolokalowych w celu określenia
wspólnych działań zmierzających do wyeliminowania problemu.
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OCHRONA ZDROWIA
Niemal cały rok 2020 był dla Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu okresem pełnym wyzwań
w związku z ogłoszonym stanem pandemii. Zmienione warunki udzielania świadczeń medycznych
wymusiły szybki rozwój systemów teleinformatycznych i inny sposób kontaktu z pacjentem przez
pracownika świadczącego usługę medyczną. Od marca 2020r. przyjęcia były organizowane m.in. przez
teleporadę, która polegała na telefonicznym umówieniu pacjenta, do którego oddzwaniał lekarz lub
położna i podczas rozmowy umawiał bądź na wizytę w gabinecie lub podejmowano próbę rozwiązania
problemu za pomocą samej teleporady, wypisując e-skierowania,
Badania
Ilość
e-recepty. System informatyczny MGP w Świeciu został
diagnostyczne
dostosowany tak, aby lekarz miał wgląd do zleconych badań
wykonane w MGP
pacjenta. Nadal odbywały się wizyty w domu chorego,
w specjalnym reżimie sanitarnym, nadal były stwierdzane zgony,
RTG
5 598
nadal były wykonywane zabiegi przez pielęgniarki i położne
USG
758
w domu chorego, nadal prowadzone były szczepienia
EKG
2 274
obowiązkowe i zalecane wśród pacjentów MGP. W 2020 r.
Przesiewowe
249
zaszczepiono 580 osób przeciwko grypie i 1 309 dzieci przeciwko
cytologiczne
chorobom zakaźnym wieku dziecięcego.
Od września 2020r. lekarz POZ-tu, oprócz prowadzenia chorób przewlekłych, zajmował się również
obsługą pacjentów podejrzanych o zachorowanie lub chorych na Covid-19 poprzez wypisywanie
skierowania na test covid-19, zakładanie i przedłużanie izolacji, w niektórych sytuacjach tego
wymagających kierowanie do szpitala, a nawet umawianie miejsca w szpitalu covidowym. Łącznie
udzielono 1 145 porad dla 664 chorych ze stwierdzonym Covid-19, potwierdzonym badaniem PCR lub
antygenowym. Należy tu również dodać porady udzielone osobom, u których nie potwierdzono
zakażenia Covid-19, a były o to podejrzane, w ilości 1 236 porad dla 840 osób.
Porady udzielone pacjentom w samej Podstawowej Opiece Zdrowotnej w 2020 r. to jest 101 557 porad
co należy zinterpretować, że 8 463 osoby średnio miesięcznie uzyskały pomoc medyczną.
Pomimo reżimu sanitarnego AOS nadal funkcjonował. W Poradni Neurologicznej udzielono 3 869
porad, w poradni Położniczo-Ginekologicznej udzielono 5 047 porad, a w Poradni Logopedycznej
1 629 porad. Poradnia Stomatologiczna przyjęła łącznie 8 383 osoby, pomimo bardzo trudnych
warunków udzielania świadczeń.
Ponadto, należy zwrócić uwagę, że pomimo wielu trudności związanych z wymogami zachowania
reżimu sanitarnego Miejsko-Gminna Przychodnia nadal kontynuowała realizację programów
profilaktycznych, w tym:
* Program profilaktyczny „Jestem zdrowy ale się badam”, w ramach którego zbadano 156 osób
* Program profilaktyczny „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”, w zakresie którego
zbadano 392 dzieci, które otrzymały dalsze zalecenia co do postępowania w zakresie utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia uzębienia
* Program profilaktyczny „Zdrowy uśmiech Seniora Gminy Świecie”, w którym udzielono dodatkowo
(poza NFZ), świadczenia protetyczne osobom powyżej 75 roku życia, w liczbie 81 protez
* „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w województwie w gminie Świecie”, w ramach którego zaszczepiono 25
osób po 65 r.ż.
* Ogólnopolski Program Polityki Zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji
poporodowej”, w 2020 r. ESDP przeprowadzono u 96 kobiet
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku zorganizowano warsztaty oraz
spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które dotyczyły
zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków odurzających, a także form i miejsc
pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych.
Przyznano również dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie. Przydzielone środki finansowe przeznaczono w głównej mierze na
spotkania edukacyjno – informacyjne, skierowane do zawodników świeckich klubów sportowych, tj.:
Wda, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker”, a także Miejski Ludowy Klub Sportowy
„Wisła”. Działalnością o charakterze profilaktyki uzależnień w sferze zwalczania narkomanii
zajmowało się również Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z Grudziądza,
które to realizowało program terapeutyczny dla użytkowników marihuany „Candis”.
Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ogłoszono otwarty konkurs ofert,
dotyczący działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Zadania, na które przyznano środki finansowe, skierowane były zarówno do dzieci, młodzieży, a także
osób dorosłych. Realizowane spotkania profilaktyczne z młodzieżą uzupełniały rywalizację sportową,
w której brali udział uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Świecie.
Laboratorium Bezpieczeństwa z Łochowa, współpracujące z Poradnią dla Osób Uzależnionych od
Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” realizowało spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych
od alkoholu, oraz osób współuzależnionych. Odbywały się również zajęcia dla sprawców przemocy,
tzw. warsztaty radzenia sobie z emocjami i agresją. Na powyższe spotkania kierowane były przede
wszystkim osoby, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”.
Z pomocy i wsparcia, psychologa, prawnika oraz terapeuty można było również skorzystać w Poradni
Rodzinnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”, które
również otrzymało środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na działania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Corocznie, poza organizowanymi warsztatami, spektaklami profilaktycznymi, uczniowie szkół
podstawowych objęci są programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej”, który uczy ich m.in.:
zrozumienia zarówno siebie jak i innych, rozpoznawania własnych potrzeb i wyrażania emocji, radzenia
sobie z problemami.
Poza działaniami skierowanymi typowo do młodych osób, zorganizowano konferencję, pn. „Zrozumieć
dziecko z FASD”, która skierowana była m.in. do pedagogów, wychowawców, psychologów,
funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych z terenu gminy Świecie. Celem spotkania było
poszerzenie zakresu wiedzy w temacie konferencji.
Przeprowadzono szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
gminy Świecie z zakresu aspektów prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim.
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POLITYKA SPOŁECZNA
Gmina Świecie realizuje zadania zlecone
administracji rządowej z zakresu szeroko
Sytuacja epidemiczna wpłynęła również na świadczenia
rozumianej polityki społecznej. Sposób ich
realizowane przez Wydział Polityki Społecznej. Ustawa
o szczególnych rozwiązaniach związanych z
realizacji, terminowość oraz finansowanie tych
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
zadań jest ściśle określone przez przepisy
Covid-19 wprowadziła szczególny tryb przedłużania
ogólnokrajowe i nie pozostawia samorządom
dowolności, są jedynie realizowane na ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub jej
stopniu. Zgodnie z nim orzeczenia lekarskie, których
szczeblu lokalnym, zaś państwo potwierdza ich
termin już wygasł, zachowują swoją ważność na czas do
celowość
jednocześnie
nadzorując
upłynięcia 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
prawidłowość wykonania. Do zadań tych
epidemicznego lub stanu epidemii. W roku 2020 z tego
należy
realizacja
i
obsługa
ustawy przywileju skorzystało 108 osób.
o świadczeniach
rodzinnych,
która
w klasyfikacji budżetowej rozliczana jest
wspólnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), ustawy o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
W roku 2020 plan dla gminy Świecie, na realizację powyższych zadań, wynosił 56 666 346 zł.
Z pomocy skorzystało 5 287 rodzin, 6 607 dzieci, czyli łącznie ok. 15 500 tysięcy mieszkańców. Jak to
się przedstawiało w poszczególnych formach pomocy przedstawia poniższa tabela.
Nazwa
ustawy
lub
rozporzą
dzenia

Ustawa o
świadczenia
ch
rodzinnych

Ustawa o
pomocy
państwa
osobom
uprawnionych
do alimentów

Ustawa o
pomocy
państwa w
wychowy
waniu
dzieci

Ustawa o
ustalaniu i
wypłacie
zasiłków dla
opiekunów

Rozporzą
dzenie
RM w
sprawie
programu
Dobry
Start

Składki
na
ubezpiec
zenie
zdrowot
ne

Karta
Dużej
Rodziny

17 333 528

1 330 416

36 288 920

70 163

1 261 400

327 700

1 302

Kwota
[zł]

Rok kalendarzowy 2020 zamyka pięcioletni okres rządowego programu „Rodzina 500+”. Jednym z jego
głównych celów jest wzrost dzietności. Czy spełnił ten cel mimo generowania dużych środków
pieniężnych? Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach w naszej
gminie oraz środki pieniężne wykorzystane w gminie Świecie na realizację programu.
2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Liczba dzieci urodzonych
w gminie Świecie [szt.]

373

348

347

339

284

Realizacja
programu
Rodzina 500+ w gminie
Świecie [zł]

15 994 697

21 541 336

20 704 868

28 202 194

36 288 920

Analizując powyższą tabelę można wnioskować, że liczba dzieci urodzonych w naszej gminie
utrzymuje się w tendencji spadkowej. Porównując dwa ostatnie lata spadek ten wynosił aż 16,22%,
a porównując rok 2016 z rokiem 2020 spadek ten wyniósł 23,86%. Natomiast rozpatrując kwoty
przeznaczone na to zadanie nie można nie zauważyć ciągłej tendencji wzrostowej. Szczególnie mocno
jest to zaznaczone porównując rok 2018 z rokiem 2019 – wzrost o 36,21% . Duży też wzrost nastąpił
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porównując rok 2019 z rokiem 2020 bo wyniósł aż 28,67%. Ta sytuacja jest jednak wywołana zmianą
ustawy, bo od 1 lipca 2019 roku w programie „Rodzina 500+” zaszła ogromna zmiana, świadczenie to
może otrzymać każde dziecko do 18 roku życia i bez względu na wysokość dochodów. Do 1 lipca 2019
roku świadczenia wychowawcze były uzależnione od spełnienia, przez świadczeniobiorców, kwoty
kryterium dochodowego. Na przykładzie gminy Świecie można stwierdzić, że program Rodzina 500+
nie spełnia swojego podstawowego celu, tj. zwiększenia dzietności. Jednocześnie jednak należy
pamiętać, że uruchomione za jego sprawą transfery środków zadziałały pozytywnie znacząco
poprawiając sytuację finansową rodzin, a więc i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do
życia, nauki i rozwoju dzieci w rodzinach.
W roku 2020 Wydział Polityki Społecznej powierzone mu zadania realizował zgodnie z ustawami
i zarządzeniami Burmistrza i bez zbędnej zwłoki. Wszystkie wnioski świadczeniobiorców zostały
rozpatrzone i zrealizowane zgodnie z przepisami ustaw, dla danej formy pomocy.

BEZPIECZEŃSTWO
Straż Miejska
Straż
Miejska
pracuje
w
systemie
całodobowym, wyłączając jedynie niedziele
i święta. W formacji zatrudnionych jest obecnie
15 strażników, 1 pracownik „techniczny” i 4
osób do obsługi monitoringu. Podobnie jak
przed rokiem zwrócić należy uwagę na wiek
pracowników Straży Miejskiej, to bardzo
ważne zagadnienie z uwagi na to, że okres ich
przejścia na emeryturę jest taki sam jak
wszystkich pracowników samorządowych. To
wymusza
konieczność ciągłej analizy
możliwości wykonywania poszczególnych
zadań służbowych
przez konkretnych
pracowników
oraz
szukania
nowych
płaszczyzn do efektywnego wykorzystania ich
potencjału.
Wiek
strażników
w poszczególnych przedziałach wiekowych
przedstawia się następująco:
30–40 lat : 3 osoby (33, 36, 40)
41–50 lat : 8 osób (43, 46, 46, 47,49, 49, 49, 50)
51–60 lat : 4 osoby (53, 55, 58, 59).

Ze
względu
na
sytuacje
epidemiologiczną
podejmowane były czynności, które miały spowodować
ograniczenie rozpowszechniania się wirusa. Polegały
one na zwiększonej ilości patroli, które odbywały się
również wspólnie z funkcjonariuszami policji
i żołnierzami WOT (przez część roku strażnicy
podlegali bezpośrednio pod komendanta powiatowego
policji, za oddelegowane w ramach tego obowiązku
służby
gmina
nie
otrzymała
jakiejkolwiek
rekompensaty).
Strażnicy
pomagali
również
w nadzorowaniu i obsłudze miejsca kwarantanny
zbiorowej, dostarczaniu posiłków i artykułów pierwszej
potrzeby do osób umieszczonych na kwarantannie lub w
izolacji, a zgodnie z przyjętym systemem dotyczącym
segregacji i odbioru śmieci od ww. osób dostarczali
worki na odpady (ok. 5 000 adresów). Ww. czynności
ograniczyły w znacznym stopniu działania na innych
płaszczyznach, np.:
praktycznie uniemożliwiły
funkcjonowanie tzw. „patrolu rowerowego”.

Ewidencja wyników działań straży rok 2019 – 2020
Rodzaje wykroczeń zawartych
w:

Środki
wychowawcze
2019

Ustawie – Kodeks wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
b) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia

2020

Wnioski do sądu

Mandat
liczba
2019
2020

kwota
2019
2020

2019

2020

239

687

10

7

1 650

2 350

-

-

88

63

90

38

8 450

4 050

1

1
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c)

wykroczenia przeciwko
bezp. i porządkowi w
komunikacji
d) wykroczenia przeciwko
zdrowiu
e) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
f) wykroczenia przeciwko
urządzeniom
użytku
publicznego
ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

552

468

184

75

19 250

7 950

3

1

43

74

-

-

-

-

-

-

74

42

14

5

2 050

1 000

-

-

52

44

63

19

6 400

1 300

-

-

69

32

141

77

14 200

8 100

1

-

ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku
ustawie o ochronie zwierząt
ustawie o odpadach
ustawie – Prawo ochrony
środowiska
aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)
Ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt
oraz
zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt

7

9

4

3

350

200

-

-

181

169

-

-

-

-

-

-

154
177
181

106
186
189

4
-

3
-

400
-

650
-

-

-

181

189

-

-

-

-

-

-

-

6

-

1

50

-

-

-

Pozostałe wyniki działań

Liczba
2019

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem
chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych na potrzeby gminy
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców/własne działania, dotyczące:
zakłócenia porządku publicznego i spokoju
zagrożeń w ruchu drogowym
ochrony środowiska i gospodarki odpadami
zagrożeń życia i zdrowia
zagrożeń pożarowych
awarii technicznych
zwierząt
Inne czynności i interwencje
RAZEM

2020
121
121

51
106

288
480

288
480

545/594
448/504
208/248
18/3
5/1
64/31
604/528
514/723
2 406/2 632
5 038

461/488
354/649
190/193
6/1
4/2
52/54
499/482
494/806
2 060/2 321
4 321

W swoich działaniach Straż Miejska współdziałała z Policją, Strażą Pożarną oraz pozostałymi służbami,
instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się poprawą stanu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Rodzaj
przedsięwzięcia
Patrole mieszane
(strażnik i policjant)
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Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia
Odbyto aż 360 wspólnych patroli prewencyjno-interwencyjnych, które miały miejsce
szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Intensywność patroli została

Raport o Stanie Gminy Świecie za 2020

Szkolenia
Akcje prewencyjne

Inne wspólne
inicjatywy

zwiększona zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV2. Ponadto zabezpieczano imprezy rozrywkowo-rekreacyjne i sportowe
odbywające się na terenie gminy Świecie.
Odbyto 1 obowiązkowe szkolenie uzupełniające. Brak szkoleń podyktowany był
sytuacją epidemiologiczną.
1) „Bezpieczna droga do szkoły”,
2) „Trzeźwy bezpieczny powrót”,
3) „Zima”,
4) „Bezpieczne ferie” ,
5) „ Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie”.
6) „Kopciuch”.
Pogadanki w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Świecie dotyczące szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, ładu , porządku i prawnych aspektów przemocy
w szkole. Zabezpieczenie imprez sportowych, państwowych i kościelnych.

Ochrona przeciwpożarowa
W 2020 roku na obszarze Gminy Świecie funkcjonowało osiem
jednostek OSP: Drozdowo, Dziki, Gruczno, Przechowo, Ratownik
– Świecie, Sulnówko, Świecie i Wiąg. Każda z nich ma status
samodzielnej organizacji pozarządowej i zarejestrowana jest w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedem jednostek włączonych jest
do podziału bojowego - z wyjątkiem OSP Świecie, która prowadzi
Izbę Pożarnictwa oraz przygotowuje młodzież szkolną do
konkursów z zakresu wiedzy pożarniczej. Ponadto OSP Gruczno,
Przechowo i Ratownik-Świecie działają w Krajowym Systemie
Ratowniczo – Gaśniczym.

Nazwa jednostki
Drozdowo
Dziki
Gruczno
Przechowo
Ratownik
Sulnówko
Wiąg

Ilość
wyjazdów
1
2
45
74
60
24
34

2 listopada 2020 roku druhowie z OSP Ratownik wyruszyli na pierwszą akcję
z nowej remizy zlokalizowanej przy ul. Laskowickiej w Świeciu. Jej budowa
kosztowała ponad 2 300 000,00. zł. Kolejne 195 000,00 zł (budżet obywatelski)
wydano na meble, system powiadamiania DSP, wyposażenie AGD i wyposażenie
multimedialne. Dzięki temu stworzono w budynku nowoczesną siedzibę logistyczną
mającą służyć w przypadku nagłych interwencji kryzysowych.

Uprawnionych do czynnego brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 158 strażaków.
Należy zauważyć, że jest to o 16 osób więcej niż w roku poprzednim. Trend wzrostowy cieszy, bo przez
długi okres obserwowany był spadek zainteresowania ta formą działalności społecznej. Przyrost
zauważalny jest również w najmniejszych jednostkach, tj. w Drozdowie i Dzikach.
O tym jak ważna jest działalność OSP świadczy statystyka dotyczących akcji odnotowanych na terenie
Gminy. W 2020 roku doszło do 462 zdarzenia, z czego obsłużonych przez jednostki OSP z gminy
Świecie zostało aż 232. W przeważającej mierze były to tzw. miejscowe zagrożenia, na terenie Gminy
doszło też do 51 pożarów.
Gmina Świecie systematycznie doposaża OSP w nowoczesny sprzęt. W minionym
roku najpoważniejszy zakup dotyczył wozu dla jednostki z Przechowa, który
kosztował 1 054 000,00 zł (z budżetu gminy Świecie pochodziło 460 000 zł, resztę
wyłożyła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a zakup wsparł również
powiat świecki i firma PZU). Nowa scania ma zbiornik na wodę o pojemności 3 tys.
litrów, pompę o mocy do 1,6 tys. litrów na minutę oraz napęd na wszystkie koła i
automatyczną skrzynię biegów.
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Zarządzanie kryzysowe
Zdecydowanie największe wyzwania, jakie przyniósł rok 2020 związane były z trwającą epidemią.
Gmina zmuszona została do realizacji wielu nowych obowiązków, a kolejne podejmowano dodatkowo
z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Należy zaznaczyć, że pomimo początkowych trudności
z dostawami, na bieżąco realizowano transporty środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej. Dużym
przedsięwzięciem było również utworzenie (po uzyskaniu zgody Wojewody Kujawsko – Pomorskiego)
profesjonalnego miejsca do obywania kwarantanny zbiorowej w hotelu Vistula. Gmina Świecie
udzieliła pomocy w tym względzie innym jednostkom samorządu terytorialnego z naszego powiatu
(Warlubie, Jeżewo, Bukowiec, Drzycim, Dragacz i Pruszcz). Aby spełnić narzucone przez rząd warunki
i nie zamykać działalności targowiska na dłużej zakupiono barierki odgrodzeniowe umożliwiające
wydzielenie placu handlowego i przestrzeganie limitów kupujących (barierki wielokrotnie przydały się
później przy organizacji innych przedsięwzięć i imprez masowych). Podobnych działań związanych
z epidemią było kilkadziesiąt.
Ponadto terminowo realizowano inne obowiązki, w tym:
* współdziałano z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w zwalczaniu
zagrożeń środowiska
* Burmistrz Świecia – Szef Obrony Cywilnej Gminy wydał wytyczne do działalności w zakresie
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych
* kontynuowano prace logistyczno - materiałowe Gminnego Zespół Reagowania Kryzysowego
* na bieżąco aktualizowano bazę danych o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych służącą ludności poszkodowanej i ochronie środowiska
* utrzymywano i testowano Centralny System Alarmowy Gminy
* uaktualniono wykaz zakładów, które posiadają w swoich zasobach substancje niebezpieczne
* nadzorowano funkcjonowanie aplikacji BLISKO z modułem powiadamiania o zagrożeniach
i ostrzeżeniach, z którego na koniec 2020 r. korzystało już 2 593 osób.

STAN REALIZACJI UCHWAŁ
W 2020 r. Rada Miejska w Świeciu podjęła 87 uchwał.
Nr
uchwały

Tytuł uchwały w sprawie:

Stan realizacji

133/20

- ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2020 rok

Uchwała zrealizowana

134/20

- skargi na działania Burmistrza Świecia dotyczące odmowy przyznania
dotacji na inwestycję poprawiającą stan środowiska naturalnego
polegającą na wymianie węglowego kotła centralnego ogrzewania na
opalany peletem drzewnym
- przekazania według właściwości podania z dnia 25.11.2019 r.
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Świecie w roku
szkolnym 2019/2020
- ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez gminę Świecie
i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych
opłat
- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na
2020 rok

Uchwała zrealizowana

135/20
136/20
137/20

138/20

139/20

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
częściowo z powodu
pandemii
- przekazania skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu nr 106/19 Uchwała zrealizowana.
wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy,
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140/20
141/20
142/20

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 20202025
- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie
umowy między jednostkami samorządu terytorialnego

143/20

- udzielenia pomocy finansowej gminie Dragacz

144/20

- stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Świeciu do
rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości
- skargi na działalność Burmistrza Świecia związaną ze sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego
uchwałą nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października
2019 r.
- nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia, wsi
Sulnówko i wsi Sulnowo
- zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19
- przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności
rat podatków od nieruchomości
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–
2025

145/20

146/20
147/20

148/20

149/20

Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana
Realizacja
uchwały
została wstrzymana, w
zamian podjęto uchwałę
179/20,
w
której
zwiększono środki oraz
zakres zadania
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała
realizowana

jest

150/20

- przekazania wyjaśnień w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Uchwała zrealizowana
Rady Miejskiej w Świeciu

151/20

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Uchwała zrealizowana
w Świeciu na 2020 rok
- wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie Uchwała zrealizowana
w 2020 roku
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania Uchwała zrealizowana
bezdomności zwierząt

152/20
153/20
154/20

155/20

156/20

157/20

- przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Świecie na lata
2020-2025
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych
- zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej
gminy Świecie - Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę
organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobków
Miejskich w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez
gminę Świecie
- przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie na lata 2014 – 2029

Uchwała
realizowana

jest

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

158/20

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020- Uchwała
2025
realizowana

jest

159/20
160/20

- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020
Uchwała zrealizowana
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Miejsko-Gminnej Uchwała zrealizowana
Przychodni w Świeciu
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161/20

162/20
163/20

164/20
165/20

166/20

167/20

168/20
169/20

- zmieniającą uchwałę nr 204/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 Uchwała zrealizowana
grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Świecie do Kujawsko –
Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw
i Pomorza”
- udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania
Uchwała zrealizowana
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok
2019, sprawozdania finansowego za rok 2019, zatwierdzenia stopnia
zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2025 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świeciu
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia
- określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych
ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną
środowiska i gospodarką wodną
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na
obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie
bezprzetargowym

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała
jest
realizowana
Uchwała
realizowana

jest

Uchwała zrealizowana
częściowo, tj. w pkt 1,
w pkt 2 wpłynął wniosek
o wykup działek
- przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Uchwała zrealizowana
Świecia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
- zmieniająca uchwałę Nr 51/19 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie Uchwała zrealizowana
nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa

170/20

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Uchwała zrealizowana
przestrzennego dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie

171/20

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Uchwała zrealizowana
teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo,
gmina Świecie
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 Uchwała zrealizowana
położonej w Wiągu, gmina Świecie

172/20
173/20

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020- Uchwała
2025
realizowana

174/20

- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020

175/20

- określenia zasad zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż Uchwała zrealizowana.
i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu

176/20

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świecie w roku Uchwała zrealizowana.
szkolnym 2020/2021

177/20

- Strategii rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029

178/20

- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie za Uchwała zrealizowana
I półrocze 2020 r.

179/20

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie Uchwała zrealizowana
umowy między jednostkami samorządu terytorialnego
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180/20

181/20
182/20

183/20

184/20
185/20
186/20
187/20
188/20
189/20
190/20

191/20
192/20

193/20
194/20

195/20
196/20
197/20
198/20
199/20

200/20

201/20
202/20
203/20

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr
11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i nr
77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na lata 20202025”
- wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy
2020 i 2021
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 20202025
- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020
- przyjęcia Programu Osłonowego „System powszechnej teleopieki dla
mieszkańców gminy Świecie,
- nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gruczna
- nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa
- nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego
i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą
w Świeciu
- zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich
nabywania i zbywania
- przyjęcia Programu współpracy gminy Świecie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2021 – 2026
- przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Świecie na lata 2020 - 2032”
- zmiany uchwały Nr 380/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do
mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Świecie

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała
jest
realizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała
realizowana

jest

- wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym Uchwała
jest
podatku
realizowana
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie Uchwała zrealizowana
umowy między jednostkami samorządu terytorialnego
- zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Świecie”
- przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 10 marca - 21
października 2020 roku
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami
Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5
w Świeciu
- przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Świecie
- wystąpienia gminy Świecie ze Związku Miast Nadwiślańskich

Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

- wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gminą Uchwała nie została
Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu zrealizowana. Podjęto
zbiorowego
kolejną uchwałę 216/20
z innym zakresem
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204/20
205/20
206/20

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata
2021-2026
- uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021
- wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020

Uchwała
jest
realizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

207/20

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Uchwała
Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla gminy Świecie
realizowana

jest

208/20

- „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świecie”
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała
realizowana
Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
realizowana

jest

- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Świecie
- ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób środkami
publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej,
organizowanej przez gminę Świecie
- wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gminą
Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego
- wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec

Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
realizowana

jest

Uchwała
realizowana

jest

209/20

210/20

211/20
212/20

213/20

214/20

215/20

216/20

217/20

jest

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

218/20

- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań Uchwała zrealizowana
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

219/20

- zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Uchwała zrealizowana
gminy Świecie – Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę
organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobka
Miejskiego w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez
gminę Świecie
- określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy Uchwała zrealizowana
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania

220/20
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