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I. Wstęp 
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

W Gminie Pruszcz Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 28 maja 

2020r., na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie 

absolutorium. Na mocy art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku                        

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość (zdalny tryb obradowania). Nad przedstawionym raportem o stanie 

gminy przeprowadzona zostanie debata, w której wezmą udział radni bez 

ograniczeń czasowych. W debacie mogą uczestniczyć także mieszkańcy gminy 

Pruszcz -  nie więcej niż 15 osób, którzy najpóźniej w dniu 27 maja 2020r. zgłoszą się   

i przedstawią co najmniej 20 podpisów.  

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy będzie 

podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia  

wójtowi wotum zaufania. 

II. Informacje ogólne  
Gmina Pruszcz położona jest w województwie kujawsko-pomorskim,                       

w powiecie świeckim. Posiada  dogodną lokalizację przy głównych szlakach 

transportowych, a także bliskie położenie miast: Świecie, Bydgoszcz, Toruń. 

Sprawną komunikację zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg (18 dróg 

powiatowych i 97 dróg gminnych oraz przebiegająca przez Gminę droga 

wojewódzka, ekspresowa S5) jak i dwie linie kolejowe. Odległość do najbliższego 

lotniska w Bydgoszczy to 34 km, w Gdańsku 150 km. Duże znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego może mieć budowa „węzła Pruszcz” przy drodze S5, co wpłynie 

na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych w jego pobliżu. 

Gmina Pruszcz liczy według zameldowań 9 465 osób. Od roku 2010 liczba 

ludności utrzymuje się na podobnym poziomie. Na jej obszarze znajduje się 26 wsi,        

z których utworzono 20 sołectw. Siedzibą gminy jest Pruszcz (liczba ludności: 

zameldowania na 31.12.2019 -  2 698 osób). Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmuje tu ok. 50 ha terenów  przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową. Oznacza to zielone światło dla osób indywidulanych 
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poszukujących przyjaznego miejsca do zamieszkania oraz dla potencjalnych 

deweloperów.     

 

Tabela 1. Dane statystyczne  

Powierzchnia a 

w km2 

Gęstość 

zaludnienia 

(na 1 km2) 

Ludność b Urodzenia 

żywe b 

Zgony b Przyrost 

naturalny b 

143 66,8 9561 52 58 -6 

- a – stan w dniu 1.I. 

- b – stan w dniu 30.VI. 

Źródło: GUS 

 

Tabela 2. Dane statystyczne  

 Bezrobotni zarejestrowanib 

ogółem  w tym: 

kobiety mężczyźni osoby do 30 

roku życia  

osoby powyżej 

50 roku życia 

długotrwale 

bezrobotni 

189 102 87 51 54 82 

- b – stan na koniec grudnia 

Źródło: GUS 

 

Tabela 3. Dane statystyczne  

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGONc 

zarejestrowaneb nowo zarejestrowane 

ogółem w tym przemysł i 

budownictwo 

ogółem w tym przemysł i budownictwo 

760 252 49 19 

- b- stan w dniu 31.XII. 

- c- bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie  

Źródło: GUS 



Raport o stanie gminy Pruszcz 

 

 

  
Strona 5 

 

  

Tabela 4. Statystyka mieszkańców wg wieku i płci 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 171 156 327 

3 45 57 102 

4-5 99 114 213 

6 60 46 106 

7 64 53 117 

8-12 300 270 570 

13-15 153 125 278 

16-17 99 90 189 

18 50 47 97 

19-65 3079 0 3079 

19-60 0 2682 2682 

>65 557 0 557 

>60 0 1148 1148 

Ogółem 4677 4788 9465 

 Źródło: Program SELWIN   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Gmina ma typowo rolniczy charakter. Lasy pokrywają niecałe 3% jej 

obszaru. Powierzchnia wynosi 14 196 ha. Wschodni obszar oraz niewielka część 

północnego fragmentu o łącznej powierzchni ponad 2000 ha objęte są ochroną 

prawną. Do walorów krajobrazowo-turystycznych należą urokliwe zakątki położone 

nad Wisłą, gdzie chętnie zaglądają mieszkańcy i turyści. Perełką regionu jest tu 

Topolno ze swoim bogactwem dziedzictwa kulturowo-historycznego. 

Funkcjonujące na terenie Gminy Pruszcz podmioty gospodarcze (369 - na 

dzień 7.05.2020r. dla głównego miejsca wykonywania działalności) w większości 

mają charakter usługowy, produkcyjny lub przetwórczy. W 2019 r. działalność 

gospodarczą założyło 30 podmiotów, natomiast 39 podmiotów zakończyło 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

Na obrzeżach miejscowości Pruszcz znajduje się 7 ha ziemi objętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te przylegają  

bezpośrednio do linii kolejowej Gdańsk – Bydgoszcz –Chorzów, co jest dużym 

atutem. Tereny te przeznaczone są pod inwestycje dla obiektów produkcyjnych, 

magazynów   i baz, pod zabudowę usługową o charakterze  rzemieślniczym.                    

W pobliżu "węzła Pruszcz" na drodze ekspresowej S5 znajduje się też 15 ha  

atrakcyjnego obszaru dla strategicznych inwestorów w dziedzinie produkcji, 

logistyki i usług. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, to też idealne zaplecze do 

działań inwestycyjnych związanych z przemysłem rolno-spożywczym. Regulacje               
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w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz duża liczba ludności                     

w wieku produkcyjnym zachęca do inwestowania w gminie. 

Gmina jest w 99% zwodociągowana i posiada wysoko rozwinięty system 

gospodarowania odpadami. Na terenie gminy występuje jednak niewielka liczba 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 r. zamontowano 29 oczyszczalni 

przydomowych, natomiast ich łączna liczba na terenie gminy wynosi 273 szt.                        

W niewielkim stopniu wykorzystuje się też odnawialne źródła energii. Rolnicy                    

z terenu gminy wykazują jednak coraz większe zainteresowanie montażem 

instalacji fotowoltaicznych, na które przysługuje ulga inwestycyjna udzielana przez 

Urząd Gminy. W 2019 r. zostały przyznane 2 ulgi inwestycyjne z tytułu montażu 

instalacji fotowoltaicznych. 

W Gminie Pruszcz funkcjonują dwa przedszkola samorządowe i jeden punkt 

przedszkolny. Działają cztery szkoły podstawowe w Pruszczu, Serocku, Łowinku                   

i Niewieścinie. Brakuje placówek opieki nad dziećmi do lat 3, w gminie funkcjonuje 

jeden taki punkt prywatny. 

Zadania pomocy społecznej w Gminie Pruszcz wykonuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pruszczu. Na terenie gminy funkcjonuje Dom Pomocy 

Społecznej w Gołuszycach oraz Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu. 

Brakuje placówki świadczącej dzienną opiekę dla osób starszych. 

Główną instytucją kultury jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

(GOKSiR), który działa w domach kultury w Pruszczu i w Serocku. Funkcję kulturalną 

spełnia również Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu i jej filia w Serocku.  

Upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie służą istniejące 

na jej terenie obiekty rekreacyjno-sportowe. Należą do nich: stadion Sportowy LKS 

„Start” Pruszcz, stadion sportowy LKS „Pomorzanin” Serock, sala gimnastyczna przy 

Zespole Szkół w Serocku, sala gimnastyczna przy budynku szkoły w Zbrachlinie, sala 

gimnastyczna w GOKSiR w Pruszczu oraz trzy boiska wiejskie. 

Życie społeczno – kulturalne bujnie rozkwita w świetlicach wiejskich. Na 

terenie gminy znajduje się 15 takich obiektów. Jednym z priorytetów gminy była 

poprawa bazy lokalowej oraz poziomu wyposażenia obiektów użyteczności 

publicznej. Wsparcie ze strony gminy przyczyniło się do wzbogacenia                                  

i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej w sołectwach dla różnych grup wiekowych 

mieszkańców gminy. 
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III. Część główna 

3.1. Finanse 

3.1.1. Informacje ogólne 

Projekt budżetu Gminy oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  zostały 

opracowane w terminie ustawowym i oba dokumenty uzyskały pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Podstawą gospodarki finansowej 

Gminy był Budżet Gminy na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.  

1. Gmina zrealizowała dochody w wysokości 49 122 272,08 zł, co stanowiło 

98,36% planowanych dochodów. W związku z powyższym dochody zostały 

zaplanowane realnie. 

2. Wydatki wykonano w wysokości 54 654 142,45 zł, co stanowiło 96,32%.    

Limity wydatków nie zostały przekroczone. 

3. Z uwagi na wolne środki, które wystąpiły z rozliczeń z lat poprzednich 

zrealizowano niższy niż zaplanowano deficyt. Gmina otrzymała pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu. 

4. Na planowany deficyt został zaciągnięty kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł. 

Otrzymano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                             

w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytu. 

5. Wykonano spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów na 

kwotę 1 780 782,00 zł. Spłat dokonywano z dochodów bieżących Gminy. 

Nie był zaciągnięty na ten cel kredyt. Koszt obsługi kredytów wynosił 

194 150,00 zł. Spłaty wynosiły razem 3,95% planowanych dochodów. 

6. Zadłużenie Gminy w wysokości 10 884 317,00 zł stanowi 21,79% planowanych 

dochodów. Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej                          

w Bydgoszczy pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

7. Budżet spełnia wymogi zawarte w art. 242 ustawy o finansach publicznych, 

który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 

planowane dochody bieżące. 

8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nie wszczynała postępowań 

skutkujących stwierdzeniem nieważności uchwał budżetowych lub uchwał 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

9. Gmina otrzymała opinię pozytywną do informacji Wójta Gminy o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy za rok 2019. 

10.  W zakresie realizacji budżetu nie wystąpiły przypadki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

11.  Fundusz sołecki został wykonany w wysokości 436 989,41 zł, co stanowiło 

98,37% planu. 
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12.  W 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła 

kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy za okres od 1 stycznia 

2017 r. do 30 września 2018 r. 

13.   Przeprowadzono 6 kontroli finansowych wewnętrznych, w tym 1 w Urzędzie 

Gminy oraz 5 w jednostkach dla których organem założycielskim jest Rada 

Gminy Pruszcz. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie powyższych zapisów uznaje się, że w roku 2019 wypełniono 

obowiązek wynikający z art. 247  ustawy o finansach publicznych w zakresie 

ogólnego nadzoru nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów  i 

wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Pruszcz. 

 

3.1.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Tabela 5. Inwestycje 

Lp. Nazwa Wartość 

Mln. [zł] 

Dokumentacja zdjęciowa 

1. DOTACJA CELOWA  

Budowa chodnika w 

miejscowości Serock 

o dł. 0,285 km przy 

drodze powiatowej 

1268C 

0,05 (koszt 

całk. 0,106) 
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2. Budowa i 

modernizacja drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych w 

miejscowości 

Konstantowo nr 

031141C 

 

Dofinansowanie z  

 Budżetu  

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego ze 

środków 

pochodzących z 

tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji 

rolnej   

 

0,499   

 

 

 

 

 

 

 

0,08 

 
 

 

3. Przebudowa i 

modernizacja drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych 

Serock-Brzeźno o nr 

031120C Etap II od 

km 1+620 do km 

3+350 

1,374 
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4. Rozbudowa drogi 

gminnej nr 031114C 

w km od 1+140 do 

km 1+484,13 w 

miejscowości Pruszcz 

–  

ul. Równa 

 

Dofinansowanie  z  

Funduszu Dróg 

Samorządowych 

0,968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,616 

 

 

 
 

5. Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Bagniewku wraz z 

przebudową drogi 

dojazdowej 

 

Dofinansowanie z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego  WK-P 

na lata 2014-2020 

 

 

0,151 

 

 

 

 

 

0,118 
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6. Budowa drogi 

gminnej w 

miejscowości 

Konstantowo o dł. 

0,6 – droga do 

świetlicy  

0,29 

 

 
7. Remonty  cząstkowe 

dróg gminnych na 

terenie gminy: 

Luszkówko, 

Małociechowo, 

Pralin , Łowin, 

Niewieścin, Zawada, 

Serock, Mirowice, 

Wałdowo, Rudki, 

Pruszcz 

ul. Okrężna,  

ul. Słoneczna,  

ul. Dworcowa,  

ul. Sportowa 

 

0,756 
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8. Remont drogi 

znajdującej się na 

działce 

ewidencyjnej nr 

4/140 obręb 

Luszkowo 

 

Dotacja z 

Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa 

 

0,220 

 

 

 

 

 

 

0,100 

  

9. Rozbudowa remizy 

OSP w Pruszczu 

0,65 

 
10. Budowa boiska 

sportowego przy 

szkole podstawowej 

w Łowinku 

0,05 

 
11. Budowa szkolnej hali 

sportowej w Pruszczu 

4,60 
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12. Ekologiczne źródła 

energii na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej w Gminie 

Pruszcz - montaż 

instalacji 

fotowoltaicznej w 

Szkole Podstawowej 

w Pruszczu 

0,04 

 

13. Poprawa jakości i 

efektywności 

oświetlenia 

ulicznego na terenie 

Gminy Pruszcz z 

wykorzystaniem 

rozwiązań 

energooszczędnych 

0,6 

 
14. Ekologiczne źródła 

energii na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej w Gminie 

Pruszcz - 

modernizacja 

kotłowni w świetlicy 

wiejskiej w Brzeźnie 

0,01 

 
15. Ekologiczne źródła 

energii na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej w Gminie 

Pruszcz - 

modernizacja 

kotłowni w świetlicy 

wiejskiej Parlin oraz  

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Parlinie 

0,04 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2. Informacja o stanie mienia komunalnego 

3.2.1. Lokale mieszkalne  

Gmina Pruszcz posiada 7 mieszkań socjalnych oraz 14 mieszkań 

komunalnych (stan na 31 grudnia 2019 r.). W 2019 roku wykonano następujące 

usługi i remonty w lokalach mieszkalnych: 

 wymiana części instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym 

w Pruszczu, 

 remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Serocku 

(szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi do 2 mieszkań 

komunalnych), 

 remont elewacji budynku komunalnego w Pruszczu, 

 bieżące przeglądy budynków oraz usuwanie powstałych awarii. 

Wydatki w 2019 r. na w/w remonty w lokalach mieszkalnych wyniosły ponad 

74 000,00 zł.  

 

16. Dobudowa altany 

do istniejącej 

świetlicy wiejskiej w 

Brzeźnie oraz jej 

wyposażenie 

0,05 

 
17. Przebudowa 

budynku świetlicy 

wiejskiej w 

Cieleszynie 

0,08 
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3.2.2. Świetlice Wiejskie 

Gmina Pruszcz posiada 15 świetlic wiejskich w miejscowościach Bagniewo, 

Brzeźno, Cieleszyn, Gołuszyce, Luszkówko, Łaszewo, Łowin, Łowinek, 

Małociechowo, Mirowice, Parlin, Rudki, Topolno, Wałdowo i Zawada. W 2019 roku 

wykonano następujące remonty w świetlicach wiejskich: 

 Świetlica w Bagniewie – montaż instalacji CO z piecem elektrycznym, 

malowanie ścian i sufitów, 

 Świetlica w Brzeźnie – modernizacja kotłowni, budowa altany przy świetlicy, 

 Świetlica w Cieleszynie – przebudowa świetlicy (wymiana pokrycia dachu, 

częściowa rozbiórka, ocieplenie budynku, malowanie ścian i sufitów, 

 Świetlica w Łowinie – remont elewacji, utwardzenie terenu przed świetlicą, 

 Świetlica w Małociechowie – wymiana instalacji elektrycznej w kuchni oraz 

malowanie ścian i sufitów, 

 Świetlica w Mirowicach – remont świetlicy obejmował rozbiórkę sceny, 

skucie tynków, wykonanie sufitu podwieszanego, szpachlowanie ścian, 

malowanie ścian i sufitów, położenie podłogi drewnianej po rozebranej 

scenie, 

 Świetlica w Parlinie – modernizacja kotłowni, 

 Świetlica w Rudkach – remont kuchni (położono płytki ceramiczne oraz 

pomalowano ściany i sufit), 

 Świetlica w Topolnie – wykonanie podbudowy pod parking przy świetlicy 

oraz zakup części kostki betonowej, 

 Świetlica w Zawadzie – ocieplono 2 ściany zewnętrzne świetlicy. 

 

3.3. Informacja z realizacji polityki, programów i strategii w 2019 

roku 

3.3.1. Strategia Rozwoju Gminy Pruszcz 

Strategia Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą 

Rady Gminy Pruszcz nr XIX/152/16 z dnia 26 lutego 2016 roku. Dokument określa 

obszary, cele i kierunki rozwoju Gminy. Realizacja strategii  to ciągły proces działań 

podejmowanych przez Radę Gminy, Wójta, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne 

oraz  partnerów społeczno-gospodarczych.  
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Wizja Rozwoju Gminy Pruszcz 

GMINA PRUSZCZ NOWOCZESNA, EKOLOGICZNA, PRZYJAZNA 

DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 

Misja 

Misją Gminy Pruszcz jest integrować mieszkańców wokół 

wspólnych problemów i rozwijać się w oparciu o zasady 

zrównoważonego rozwoju, gdzie zachowana jest stabilna 

równowaga pomiędzy zaspokajaniem potrzeb społeczności 

lokalnych, rozwojem gospodarki  

oraz ochroną środowiska 
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Wykres 1. Cele Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pruszcz 
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Tabela 6. Zakres zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz 

CEL STRATEGICZNY 1  

Rozwój aktywnej i dobrze zorganizowanej społeczności lokalnej 

Cel operacyjny  1.1.  

Rozwój wysokiej jakości usług na rzecz społeczności lokalnej w zakresie edukacji, kultury, 

sportu, rekreacji, opieki medycznej i socjalnej 

Zadania Realizacja zadania  

Rozszerzenie oferty działalności pozalekcyjnej realizowane na bieżąco 

Wsparcie organizacyjne i finansowe kół zainteresowań realizowane na bieżąco 

Realizacja „Strategii Rozwoju dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej” 

realizowane na bieżąco 

Promocja i wsparcie różnych form kształcenia  

ustawicznego 

realizowane na bieżąco 

Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówek kultury  

dla różnych grup wiekowych mieszkańców gminy, rozwój 

oferty kulturalnej o znaczeniu lokalnym, 

realizowane na bieżąco 

Wspieranie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych realizowane na bieżąco 

Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 

dla mieszkańców gminy 

realizowane na bieżąco 

Poprawa bezpieczeństwa  zdrowotnego mieszkańców 

gminy 

realizowane na bieżąco 

Zwiększenie dostępności usług medycznych na poziomie 

specjalistycznym (zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w 

placówkach medycznych działających na terenie gminy 

Pruszcz) 

realizowane na bieżąco 

Rozwój profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz 

aktywności fizycznej 

realizowane na bieżąco 

Rozwój efektywnego systemu pomocy społecznej w 

gminie 

realizowane na bieżąco 

Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się   

społeczeństwa i  ludności niesamodzielnej 

realizowane na bieżąco 
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Budowa systemu wspierania rodziny realizowane na bieżąco 

Polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego 

realizowane na bieżąco 

Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad 

dziećmi   do lat 3 

brak działań – brak funduszy 

Rozwój bazy wychowania żłobkowego i przedszkolnego żłobkowe – brak działań 

przedszkolne realizowane na 

bieżąco 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w celu 

polepszenia jakości usług edukacyjnych 

realizowane na bieżąco 

Cel operacyjny 1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Wsparcie szkoleń specjalistycznych dla OSP  realizowane na bieżąco 

Dostosowanie i doposażenie remiz strażackich OSP do 

aktualnych potrzeb 

realizowane na bieżąco 

Zwiększenie nadzoru policji na terenie gminy realizowane na bieżąco 

Projekty edukacyjne dla mieszkańców gminy w zakresie 

m.in. bhp, udzielania pierwszej pomocy, uczestniczenia                

w ruchu drogowym  

realizowane na bieżąco 

Wsparcie akcji informacyjnych policji i straży pożarnej realizowane na bieżąco 

Rozbudowa systemu zwalczania patologii społecznych,             

w tym przeciwdziałania przestępczości nieletnich 

realizowane na bieżąco 

Wsparcie systemów zarządzania kryzysowego w kierunku 

zachowania bezpieczeństwa drogowego, kolejowego, 

przeciwpowodziowego. 

realizowane na bieżąco 

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

Rozwój organizacji pozarządowych  realizowane na bieżąco 

Wsparcie tworzenia i działalności organizacji społecznych 

poprzez konkursy gminne  

realizowane na bieżąco 

Rozwój partnerstwa organizacji społecznych i samorządu 

lokalnego 

realizowane na bieżąco 

Wsparcie rozwoju partnerstwa trójsektorowego na 

poziomie ponadgminnym w ramach Lokalnej Grupy 

Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

realizowane na bieżąco 

Wsparcie systemu poradnictwa obywatelskiego realizowane na bieżąco 

Cel operacyjny 1.4. Wzmocnienie poziomu integracji społeczności lokalnej i tożsamości 

kulturowej 

 

Wsparcie organizacji imprez sołeckich i gminnych 

integrujących mieszkańców 

realizowane na bieżąco 
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Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 

wydarzeń o charakterze kulturotwórczym, w tym wystaw, 

plenerów malarskich, sesji fotograficznych  

 

realizowane na bieżąco 

Wsparcie i promocja lokalnego rękodzieła oraz 

twórczości lokalnych artystów 

realizowane na bieżąco 

Tworzenie i ochrona miejsc tradycji i pamięci  realizowane na bieżąco 

Odnowa obiektów zabytkowych i ich adaptacja na cele 

społeczne i kulturalne 

realizowane na bieżąco 

Zachowanie elementów tradycyjnej architektury wiejskiej uwzględniane                           

w projektach  inwestycyjnych  

Promocja i kultywowanie tradycji i lokalnych obyczajów realizowane na bieżąco 

CEL STRATEGICZNY 2  

Poprawa standardu życia mieszkańców 

Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa jakości i rozwój infrastruktury technicznej  

Zadania Realizacja zadania  

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i 

powiatowych w tym zapewniających połączenia z siecią 

TEN-T 

realizowane na bieżąco 

Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej  realizowane na bieżąco 

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja urządzeń do 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

realizowane na bieżąco 

Budowa sieci gazowej  na etapie uzgodnień z 

potencjalnym inwestorem 

Modernizacja sieci elektrycznych W 2019 zrealizowano projekt 

modernizacji oświetlenia 

ulicznego wzdłuż drogi   

Wałdowo – Pruszcz - Łowin. 

Budowa i modernizacja urządzeń teleinformatycznych  realizowane na bieżąco  

Wsparcie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi 

lokalnej  z linią kolejową Nr 131 w miejscowości Pruszcz 

oraz podniesienia standardu bezpieczeństwa na 

pozostałych przejazdach kolejowych  w ramach 

modernizacji sieci kolejowej i infrastruktury na liniach 131               

i 201.  

W trakcie realizacji - etap 

spotkań z inwestorem  PKP 

PLK SA odnośnie uzgodnień 

zakresu prac. 

 

Modernizacja/przebudowa/doposażenie istniejących 

targowisk 

Brak działań 

Uchwała XLVII/392/18 z 29 

maja 2018 r 

Poszerzenie (rozbudowa) cmentarza w Pruszczu W trakcie realizacji 

Uchwała XLVII/392/18 z 29 

maja 2018 r 

Rozwój publicznego transportu zbiorowego realizowane na bieżąco 
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Cel operacyjny 2.2. 

Poprawa bazy lokalowej oraz poziomu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej 

Budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej  realizowane na bieżąco 

- modernizacje świetlic 

wiejskich,  

- budynków GOKSiRu 

Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 

i sportowej j w tym min. budowa Hali sportowej w 

Pruszczu, 

- Bieżące modernizacje boisk 

sportowych  

- Budowa hali w realizacji 

2018 -2020 

Wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

realizowane na bieżąco 

- projekty Gminnego 

Centrum Oświaty 

Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony 

zdrowia oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 

realizowane na bieżąco 

Eliminacja barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

realizowane na bieżąco, 

uwzględniane w projektach 

inwestycyjnych  

Cel operacyjny 2.3 

Poprawa warunków zamieszkania i wypoczynku mieszkańców 

Przygotowanie terenów pod rozwój budownictwa 

mieszkaniowego 

Realizowane na bieżąco 

(na podst. aktualnych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego lub na podst. 

decyzji o warunkach 

zabudowy) 

Budowa lub adaptacja istniejących obiektów na cele 

mieszkaniowe (mieszkania socjalne) 

Zaadoptowano dwa lokale  

Budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, 

agroturystycznej i rekreacyjnej 

Realizowane na bieżąco 

Budowa chodników i ścieżek rowerowych 

 

Realizowane na bieżąco              

w ramach inwestycji 

drogowych 

Oświetlenie najważniejszych punktów miejscowości 

 

Realizowane na bieżąco 

Uporządkowanie i ochrona terenów zielonych, w tym 

parków, pomników przyrody, alei starych drzew  

Realizowane na bieżąco 

Nasadzenia w miejscowościach  Realizowane na bieżąco 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w tym min. 

zagospodarowanie centrów wsi 

Realizowane na bieżąco 

Promocja estetyki wsi poprzez organizację gminnych 

konkursów 

Brak działań 

Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji i sportu Realizowane na bieżąco 
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CEL STRATEGICZNY 3 Rozwój gospodarczy Gminy Pruszcz 

Cel operacyjny 3.1  

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

Zadania Realizacja zadania  

Wytyczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych  - Realizacja na bieżąco - na 

podst. aktualnych planów 

zagospodarowania 

- Tereny przy S - w trakcie 

sporządzania studium 

uwarunkowań i  kierunku 

zagosp. przestrz.  

Lokalizacja inwestycji na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

Realizowane na bieżąco 

- osoby fizyczne 

Opracowanie systemu ułatwień administracyjnych oraz 

ulg podatkowych dla przedsiębiorców  

Zwolnienie z podatku  

(Uchwała XII/82/15 z dnia 

28.08.2015 zmieniona 

uchwałą XXV/193/16 z dnia 

13.07.2016) 

Usprawnienie obsługi przedsiębiorstw przez administrację 

samorządową  

Realizowane na bieżąco 

Wspieranie wdrażania nowych technologii w gospodarce 

lokalnej 

Realizowane na bieżąco / 

współpraca 

Cel operacyjny 3.2 

Wsparcie rozwoju rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego 

 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników Realizowane na bieżąco – 

współpraca z KP ODR  

Wspieranie spółdzielczości i tworzenia grup 

producenckich 

Brak działań  

Rozwój i promocja lokalnych produktów rolno-

spożywczych  

Realizowane na bieżąco  

Wsparcie rozwoju lokalnego rzemiosła Realizowane na bieżąco 

Wsparcie tworzenie punktów skupu produktów lokalnych i 

baz do przechowywania produktów 

Brak działań  

Wsparcie zwiększenia zatrudnienia osób odchodzących z 

rolnictwa 

Brak działań  

Rozwój produkcji biomasy na cele energetyczne Brak działań  

Rozwój produkcji żywności ekologicznej Brak działań  

Cel operacyjny 3.3 

Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i walki z bezrobociem 

 

Wsparcie programów skierowanych do osób 

bezrobotnych 

Działania zaplanowane             

w Gminnym Programie 

Rewitalizacji 
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Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu poprzez 

wsparcie zmian kwalifikacji zawodowych 

Działania zaplanowane                 

w Gminnym Programie 

Rewitalizacji 

Organizacja lokalnych konkursów dotyczących promocji 

przedsiębiorczości  

Realizowane doraźnie przy 

współpraca z LGD Gminy 

Powiatu Świeckiego. 

Wsparcie programów na rzecz zatrudnienia na lokalnym 

rynku pracy  

Działania zaplanowane                  

w Gminnym Programie 

Rewitalizacji 

Cel operacyjny 3.4 

Rozwój systemów informacji, promocji i doradztwa dla przedsiębiorstw, rolników i osób 

odchodzących z rolnictwa 

Szkolenia dla rolników i przedsiębiorców w zakresie 

pozyskiwania funduszy unijnych 

Realizowane na bieżąco  

- współpraca z LGD  

Gminy Powiatu Świeckiego, 

KP ODR. 

  Szkolenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup 

producenckich 

Działania doraźne KP ODR 

  Organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości  Realizowane doraźnie 

- współpraca z LGD  

Gminy Powiatu Świeckiego, 

Metropolią Bydgoszcz. 

  Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób 

bezrobotnych i odchodzących z rolnictwa 

Realizowane doraźnie 

CEL STRATEGICZNY 4 

Rozwój ekologiczny Gminy Pruszcz 

Cel operacyjny 4.1  

Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska naturalnego 

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów  Realizacja w trakcie, odbiór 

w 2020 r. 

Likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja terenów po tych 

wysypiskach  

Realizowane na bieżąco 

Rozbudowa istniejącego Gminnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych  i ewentualna budowa 

nowego GPSZOK  

Brak działań - brak funduszy 

Utworzenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych  Brak działań - brak funduszy 

Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Pruszcz na lata 2013-2032”  

Realizowane na bieżąco 

Realizacja „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pruszcz” 

Realizowane na bieżąco 

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią 

wodociągową  

Modernizacja stacji - 2019-

2020 

Sieć -na bieżąco 

Program Spółki Komunalnej 
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3.3.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pruszcz  

Według stanu na dzień na 31 grudnia 2019 r. na obszarze gminy Pruszcz 

obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

tj. najważniejszych aktów z zakresu lokalnego prawa miejscowego regulujących 

sposób zagospodarowania danego terenu. Plany te obejmują tereny o łącznej 

powierzchni 2663 ha, co stanowi 18,7% powierzchni całkowitej gminy. 

„Błysk” Sp. z o.o. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruszczu wraz   

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Realizowane na bieżąco 

Program Spółki Komunalnej 

„Błysk” Sp. z o.o. 

Modernizacja melioracji i odbudowa cieków wodnych na 

terenie Gminy 

Realizowane doraźnie  

Cel operacyjny 4.2 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 

Redukcja emisji CO2 Realizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej  

Redukcja zużycia energii końcowej Realizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych 

Źródeł Energii:  

-Rozbudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem 

biomasy i energii słonecznej  

 - Wspieranie budowy farm wiatrowych 

W trakcie realizacji 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

(zwiększenie efektywności energetycznej budynków) 

2016-2017  

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań 

energooszczędnych 

W realizacji 

Cel operacyjny 4.3 

Rozwijanie edukacji ekologicznej i środowiskowej 

 Organizacja akcji i konkursów promujących ekologię Realizowane na bieżąco 

Rozwój gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Realizowane na bieżąco 

Dbałość  i promocja form ochrony przyrody na terenie 

gminy Pruszcz  w tym: obszarów objętych Europejską 

Siecią Ekologiczną NATURA 2000, turystyczne wykorzystanie  

Realizowane na bieżąco 

Promocja zalesień i zadrzewień Realizowane na bieżąco 

Wymiana doświadczeń w zakresie ekologii poprzez udział 

w programach międzynarodowych 

Brak działań-brak funduszy 

Źródło: Opracowanie własne  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w granicach gminy 

Pruszcz, obejmują najczęściej zespoły sąsiadujących ze sobą działek, w nielicznych 

przypadkach pojedyncze działki, z głównym przeznaczeniem, jakim jest funkcja 

mieszkaniowa. Największym planem miejscowym o przeważającej funkcji 

mieszkaniowej, obejmującym obszar ok. 120 ha, jest plan dotyczący rejonu ulic 

Okrężnej, Północnej, Polnej, Równej, Witosa, Pocztowej, Dworcowej oraz w rejonie 

terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz uchwalony uchwałą nr X/40/2011 

Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 maja 2011 roku. O dużym zainteresowaniu terenami 

mieszkalnymi w gminie świadczy ilość wydanych przez Starostwo Powiatowe 

decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2019 r. wydano 36 takich decyzji 

zatwierdzających projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę 

w zakresie realizacji 36 budynków mieszkalnych na terenie gminy Pruszcz.  

 Spośród obowiązujących na terenie gminy Pruszcz planów miejscowych 

największe obszary zajmują plany związane z budową i obsługą elektrowni 

wiatrowych. Są to głównie tereny położone w północno – zachodniej części 

gminy, objęte ustaleniami dwóch planów miejscowych: z 2011 roku (uchwała 

nr V/30/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 lutego 2011 r.) i 2014 roku (uchwała 

nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014 r.). Większość 

terenów objętych planami miejscowymi na podstawie w/w uchwał Rady Gminy 

Pruszcz została zakwalifikowana jako tereny rolnicze, jednak warunki ich 

użytkowania zastały jasno określone ze względu na planowane inwestycje 

związane z elektroenergetyką wiatrową. 

 Nadmienić również należy, iż w 2019 roku kontynuowane były prace 

związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz, 

celem określenia warunków zagospodarowania dla potrzeb wydzielania terenu 

cmentarza, terenu zabudowy usługowej wraz z terenami obsługi komunikacyjnej, 

położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego cmentarza w miejscowości 

Pruszcz. W ramach prowadzonych prac planistycznych pozyskano opinie 

i uzgodnienia od stosownych instytucji opiniujących w zakresie zgodności projektu 

w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami 

odrębnymi i szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto w 2019 roku opracowany został 

wniosek rolny do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie trwałego wyłączenia z 

produkcji rolniczej gruntów rolnych klas IIIa i IIIb podlegających szczególnej 

ochronie w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a położonych 

w granicy terenu objętego w/w opracowaniem planistycznym, który 

w uproszczonym zarysie uzyskał pozytywną opinię Kujawsko – Pomorskiej Izby 

Rolniczej z siedzibą w Przysieku. 
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 W 2019 roku kontynuowane były również prace z wiązane z opracowaniem 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pruszcz, stanowiącego aktualizację obecnie obowiązującego studium 

(uchwalonego uchwałą nr LVIII/377/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 września 

2010 roku). Kontynuowano i prowadzono prace mające na celu sporządzenie 

bilansu terenu gminy predystynowanego do przeznaczenia na cele inwestycyjne, 

w związku z potrzebą określenia kierunków i uwarunkowań rozwoju gminy 

w kolejnych latach. Jednocześnie sukcesywnie pozyskiwano opinie i uzgodnienia 

stosownych instytucji opiniujących w zakresie zgodności projektu studium 

z przepisami odrębnymi i szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy                       

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie ze wskazaniem części 

instytucji opiniujących, na podstawie uzyskanych opinii i uzgodnień, korekty 

wymagała część tekstowa i graficzna projektu studium, m.in. w zakresie 

odniesienia do polityki przestrzennej województwa, rozwoju i stanu posiadania sieci 

elektroenergetycznych, układem sieci drogowej oraz zagadnień związanych 

z możliwością realizacji na terenie gminy przedsięwzięć mogących potencjalnie 

lub znacząco oddziaływać na środowisko i kwestii dotyczących elektroenergetyki 

wiatrowej. 

Ponadto, w odniesieniu do terenów, na których brak jest obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zostały wydane 

w 2019 roku w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym lub ustawy o gospodarce nieruchomościami następujące decyzje 

administracyjne Wójta Gminy Pruszcz: 

 

 61 decyzji o warunkach zabudowy, spośród których: 

- 44 decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- 4 decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- 9 decyzji dotyczyło zabudowy usługowej, 

- 4 decyzje dotyczyły innego rodzaju zabudowy (zabudowa 

gospodarcza, garażowa, obiekty i budowle rolnicze), 

 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, spośród których: 

-  3 decyzje dotyczyły realizacji obiektów infrastruktury technicznej (linie 

elektroenergetyczne napowietrzne lub kablowe niskiego i średniego 

napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi), 

- 1 decyzja dotyczyła budowy szkolnego boiska sportowego w Łowinku 

wraz z oświetleniem terenu boiska, 

- 3 decyzje dotyczyły budowy dróg gminnych (droga gminna 

w Bagniewie – dojazd do świetlicy wiejskiej, droga gminna w Topolnie 

– dojazd do świetlicy wiejskiej, droga gminna w miejscowościach 

Konstantowo i Topolno), 

 47 decyzji o podziale nieruchomości. 
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W 2019 roku Wójt, jako organ samorządowej administracji publicznej, wydał 

również 184 zaświadczenia o funkcji planistycznej w zakresie przeznaczenia 

nieruchomości - stanowiących własność osób fizycznych lub podmiotów 

prawnych – w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz, 

a w przypadku braku planu informacji z obowiązującego Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, przyjętego uchwałą 

nr LVIII/377/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 września 2010 roku. 

W ciągu 2019 roku zostało również wydanych 21 wypisów i wyrysów 

z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

celem realizacji przez zainteresowane uzyskaniem w/w dokumentu podmioty 

realizacji przedsięwzięć budowlanych na terenach objętych planami 

miejscowymi. 

W zakresie tematyki dotyczącej planowania i zagospodarowania 

przestrzennego zauważyć należy, iż w obecnym stanie prawnym istotnym ważnym 

problemem jest kwestia zapisów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 r poz. 654 

ze zm.) a w szczególności zapisu wykluczającego możliwość lokalizacji budynków 

o funkcji mieszkalnej i mieszanej (w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) od 

istniejących lub planowanych elektrowni wiatrowych, na które inwestor posiada 

ważne pozwolenie na budowę w odległości mniejszej niż 10-cio krotność 

maksymalnej wysokości elektrowni wiatrowej . Ponadto w dniu 16 lipca 2019 r. 

minął wyznaczony przez ustawodawcę 3 letni okres przejściowy od dnia wejścia              

w życie przepisów ustawy umożliwiający wydawanie decyzji o warunkach 

zabudowy dla budynków o funkcji mieszkalnej w tym zabudowy zagrodowej oraz 

o funkcji mieszanej (w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) z pominięciem 

analizy odległościowej w relacji budynek mieszkalny elektrownia wiatrowa lub 

odwrotnie (elektrownia wiatrowa od istniejących zabudowań mieszkalnych). 

Ustawodawca, mając jednocześnie z względzie brzmienie art. 15 ust. 8 ustawy                   

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dopuścił w terminie do 72 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 16 lipca 2022 r. możliwość 

opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów znajdujących się w odległości mniejszej od ustalonej odległości 10H 

wysokości elektrowni wiatrowej w zakresie lokalizacji zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej lub mieszanej w skład, której wchodzi zabudowa o funkcji 

mieszkaniowej. W związku z powyższym pismem z dnia 5 lipca 2019 roku Wójt 

Gminy Pruszcz wystąpił do Ministra Energii w sprawie zmiany przedmiotowej ustawy 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a w szczególności przepisów 

przejściowych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy, 

postulując, celem uniknięcia luki prawnej, o wydłużenie przepisu przejściowego                

w przedmiotowym w zakresie z 36 do 72 miesięcy. Wspomniany postulat Wójta 

Gminy Pruszcz Minister Energii według kompetencji przekazał do rozpatrzenia 
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Ministrowi Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 16 lipca 2019 roku, z prośba o zajęcia 

stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi Minister Inwestycji i Rozwoju 

pismem z dnia 25 lipca 2019 roku wyraził stanowisko, iż postulaty środowisk 

samorządowych w zakresie wydłużenia terminu wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy z pominięciem analizy odległościowej w odniesieniu do zabudowy 

mieszkaniowej lub zabudowy o funkcji mieszanej z zabudową mieszkaniową                    

w nawiązaniu do istniejących lub planowanych elektrowni wiatrowych w myśl 

przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych znajdują 

merytoryczne uzasadnienie. Jednakże do końca 2019 roku nie zostały podjęte 

prace legislacyjne związane zmierzające do zmiany przywołanego powyżej 

przepisu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w przedmiocie 

możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 

Znacznym problemem gminy Pruszcz w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego, mając na względzie obowiązujące przepisy 

prawa, jest również jej typowo rolniczy charakter i związane z tym duże 

zagęszczenie gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych, stanowiących grunty 

klas I-III podlegających szczególnej ochronie i wymagających w przypadku 

zamiaru inwestowania na tego rodzaju gruntach podjęcia czasochłonnej 

procedury uzyskania zgody na ich wyłączenie z produkcji rolniczej przez 

właściwego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

3.3.3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz 

W czerwcu 2018 r. zatwierdzony został przez Zarząd Województwa  Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023. Jesienią  2019r. został on 

zaktualizowany pod względem kwot i terminów realizacji projektów. Dla realizacji 

niniejszego LPR zaplanowano dwa projekty zintegrowane mające na celu  

wyprowadzenie obszaru Bagniewka i Topolna ze stanu kryzysowego. Przyjęto dwa 

kierunki działań: aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz 

dostosowanie potencjału świetlic wiejskich do realizacji prowadzenia działań 

społeczno-zawodowych. 

Założono źródła współfinansowania projektów ze środków publicznych                            

z Europejskiego Funduszu Społecznego (95 %) oraz Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  (85 %) pozyskanych z puli LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego” w ramach działań SZOOP PRPO  (Działanie 11.1 - Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR, Działanie 7.1 - Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność).  
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Tabela 7. Realizacja LPR  

Obszar 

rewitalizowany 
Przedsięwzięcie Projekt 

Termin 

realizacji 

wg LPR 

Termin 

realizacji  

rzeczywisty 

Bagniewko 

Modernizacja 

budynków 

świetlic 

wiejskich 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej 

w Bagniewku wraz 

z przebudową 

drogi dojazdowej 

2019 2019 

Topolno 

Modernizacja 

budynków 

świetlic 

wiejskich 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej 

w Topolnie wraz z 

przebudową drogi 

dojazdowej 

2019 2020 

Bagniewko 

Wsparcie  osób 

bezrobotnych i 

korzystających z 

pomocy 

społecznej w 

powrocie na 

rynek pracy 

„Aktywność 

społeczna i 

zawodowa – mój 

wybór, moja 

szansa” – 

rewitalizacja 

społeczna w 

Bagniewku 

2020 2020 

Topolno 

Wsparcie  osób 

bezrobotnych i 

korzystających z 

pomocy 

społecznej w 

powrocie na 

rynek pracy 

„Aktywność 

społeczna i  

zawodowa – mój 

wybór, 

moja szansa” – 

rewitalizacja 

społeczna w 

Topolnie 

2020 2020/2021 

Źródło: LPR Gminy Pruszcz 

3.3.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
 

W 2019 roku zostały zapoczątkowane i podjęte działania zmierzające do 

opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023 dla 

Gminy Pruszcz, w trybie przepisów ustawy o ochronie zbytków i opiece nad 

zabytkami. W programie opieki nad zabytkami uwzględnia się m.in. obiekty ujęte  

w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), która obligatoryjnie zawiera wszystkie zabytki 

ruchome i nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie danej gminy, inne 

zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne 
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zabytki nieruchome wytypowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Obecnie Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Pruszcz – przyjęta 

Zarządzeniem nr 453/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 5 kwietnia 2018 roku, składa 

się w sumie z: 

1. 223 kart adresowych obiektów architektonicznych z terenu gminy 

i uwzględnia: 

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, 

- zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Wójta Gminy Pruszcz 

zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

2. 703 kart adresowych zabytków archeologicznych z terenu gminy 

i uwzględnia: 

- zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 

- zabytki archeologiczne znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

 Program opieki nad zabytkami, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, powinien uwzględniać m.in. uwarunkowania ochrony 

zabytków w gminie oraz problemy, jakie dotyczą ochrony zabytków wraz 

z określeniem możliwości finasowania inwestycji, w celu poprawy stanu 

zachowania zabytków na terenie gminy. 

 

3.3.5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych                         

i kanalizacyjnych, w tym informacja nt. odpadów komunalnych oraz  

rozwoju Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. 
 

Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu działa w oparciu o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 08.05.2001 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 

866 tys. zł. Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny 

ustalony przez Zarząd Spółki zatwierdzony na Zgromadzeniu Wspólników.  

Głównym celem spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb ludności, a przedmiotem działalności świadczenie usług powszechnie 

dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej obejmuje: 

1. Produkcję i dystrybucję wody. 

2. Odbieranie nieczystości płynnych i działalność oczyszczalni ścieków. 
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3. Wykonanie usług sanitarnych i pokrewnych oraz eksploatację sieci 

wodnokanalizacyjnej. 

4. Odbieranie nieczystości stałych. 

Produkcja i dystrybucja wody 

Ze wszystkich badań wody przez Sanepid Świecie oraz Laboratorium 

Wodociągi Grudziądz wynika, iż woda w SUW Pruszcz, Serock i Topolno nadaje się 

do spożycia, świadczą o tym protokoły z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. 

Próbki w 2019 r. pobierano 15 razy. Prowadzono również monitoring wewnętrzny.          

Na terenie gminy funkcjonują trzy stacje Uzdatniania Wody: Pruszcz, Serock i 

Topolno. System połączenia instalacji wodnej jest tak spięty, że w razie 

poważniejszej awarii spółka jest w stanie przełączyć zasilanie z innej stacji 

uzdatniania wody.  

Zużycie wody na poszczególnych stacjach: 

- SUW Pruszcz – 375 tys. 106 m³, 

- SUW Serock – 127 tys. 682 m³, 

- SUW Topolno – 101 tys. 160 m³. 

RAZEM  603 tys. 948 m³ (zużycie wody jest porównywalne do roku 2018). 

W 2019 r. wykonano 32 przyłącza wodociągowe oraz 246 mb sieci 

wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 

ok. 272 km. Wykonano 4 przyłączy kanalizacyjnych, a łączna długość sieci 

kanalizacyjnej to 36 km. Zamontowano 12 oczyszczalni przydomowych. 

 

Gospodarka ściekowa 

Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie: 

 Pruszcz – ścieków oczyszczonych 167 950 m³.  

 Luszkowo – ścieków oczyszczonych 10 054 m³.  

Ilość ścieków oczyszczonych jest porównywalna do roku ubiegłego. 

Największym problemem w tej dziedzinie jest powstawanie licznych zatorów, 

często w ściekach znajdują się rzeczy, których być nie powinno. W dalszy ciągu na 

terenie gminy jest mała ilość ścieków oczyszczonych względem zużycia wody (ok. 

1/3). 
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Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

1. Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych w roku 2019 

Tabela 8. Ilość odpadów stałych zebranych w 2019 r. 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Razem [Mg] 

2019 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach 

(popioły) 

352,580 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 35,220 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1556,120 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  239,93 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

17,305 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 96,452 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 199,920 

15 01 07 Opakowania ze szkła 182,660 

Źródło: Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o. 

Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych oraz popiołów w stosunku do 

roku 2018 r. utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Natomiast                        

w  porównaniu do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost ilości odebranych 

odpadów opakowaniowych:  opakowań z papieru i tektury o 40 Mg,  

opakowań  z tworzyw sztucznych o 51 Mg, a opakowań ze szkła o 18 Mg. 

Zmienia się sytuacja w przypadku przekazywania tych odpadów – spółka nie 

zarabia na sprzedaży, a dopłaca za ich odebranie.    

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 

wynosiła 14,00 zł/os/m-c przy selektywnym sposobie zbierania odpadów oraz 

30,00 zł/os/m-c przy zmieszanym sposobie zbierania odpadów. 

3. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 współorganizowanie Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko – teatr dla 

dzieci, w ramach którego poruszona została tematyka m.in. istoty 

segregacji odpadów, problemu spalania śmieci w piecach itp., 
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 coroczne zorganizowanie pod patronem Fundacji Arka akcji „Listy dla 

Ziemi”, w ramach której dzieci piszą listy do Ziemi o tematyce 

ekologicznej, segregacji odpadów, niskiej emisji, palenia śmieci                     

w piecach. Akcja poprzedzona lekcjami tematycznymi w szkołach, 

 wydanie ulotek informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowej 

segregacji odpadów. 

4. Rekultywacja i monitoring zamkniętych składowisk odpadów 

Za rekultywację składowiska odpadów w Małociechowie odpowiada podmiot 

zarządzający nim tj. Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o. W zakresie rekultywacji 

wykonana jest warstwa odgazowująca wraz z systemem ujęcia. Do roku 2020 r. 

należy wykonać warstwę izolującą. 

5. Pomoc w usuwaniu azbestu 

Corocznie, w ramach Projektu utylizacji azbestu na terenie gm. Pruszcz, 

realizowane są wnioski składane przez właścicieli nieruchomości w zakresie 

demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych. Na tej podstawie w roku 2019 

usunięto z terenu Gminy Pruszcz 106,164 Mg azbestu za łączną wartość 

44.952,03 zł brutto (w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu 42.591,29 zł 

brutto). 

 

Gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt 

 Spółka prowadzi działania polegające na wyszukiwaniu właścicieli dla 

bezdomnych psów. Na dzień 1.01.2019 r. w schronisku było 16 psów, przyjętych               

w 2019 r. było 38, 10 z nich odebrali właściciele, odnotowano 2 zgony, 

adoptowano 28, w związku z czym na stanie na dzień 31.12.2019 r. pozostało 14 

osobników. 

  

Fundusze unijne 

1. Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę 

pompowni II stopnia SUW Topolno oraz rozbudowy sieci wodociągowej w m. 

Serock oraz rozbudowy sieci wodociągowej w m. Serock. Zadania te zostały 

już wykonane, spółka jest na etapie rozliczenia. Wartość 274 165,92 (63% 

dotacji). 

2. Drugim większym zadaniem w ramach programu (Regionalny Program 

Operacyjny) jest inwestycja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej                      

w aglomeracji Pruszcz”. Wartość ogółem 2.145.152,69 – z tego dotacja 

1.744.026,58, to jest 85 %, a 401.126,11 zł wkład własny spółki, 15%. Rozpisano 
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II przetarg, w którym wyłoniono dwie firmy, które złożyły najkorzystniejsze 

oferty, i tak:  

- na SUW Pruszcz – Studwiert Grudziądz, 

- na oczyszczalnię ścieków w Pruszczu – AQT Water Warszawa. 
 

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku 

1. Wykonanie sieci wodociągowej Pruszcz ul. Wesoła o długości 174 mb – na 

kwotę 16.787,00 zł. 

2. Wykonanie kanalizacji deszczowej Pruszcz ul. Główna o długości 35 mb – na 

kwotę 6.687,00 zł. 

3. Przebudowa SUW Topolno – 74.610,50 zł. 

 

Ważniejsze zakupy: 

 zamiatarka – 18.00,00 zł brutto, 

 kosiarka wysięgnikowa 74.200,00 zł brutto, 

 frezarka do poboczy – 13.530,00 zł brutto, 

 piaskarko- solarka – 2 szt.  24.500,00 zł brutto, 

 leasing – koparka  JCB – zostało 40.577,30 zł. brutto, 

 leasing IVECO – zostało 53.966,46 zł. brutto. 

 

Bilans Spółki 

Za rok 2019 spółka uzyskała wynik dodatki w kwocie 181.072,51 zł. 

 

3.3.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

3.3.6.1. Edukacja ekologiczna  

 

a) W ramach edukacji ekologicznej odbyły się spotkania Wójta Gminy Pruszcz  

z mieszkańcami, na których poruszane były tematy ochrony środowiska  

i możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii. 

Dnia 15.05.2019 r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne  

na temat programu „Czyste Powietrze”  przez pracowników Wojewódzkiego 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w którym 

uczestniczyli zainteresowani Programem mieszkańcy gminy. 

Ponadto 12.09.2019 r. Fundacja Global ECO w Gminnej Bibliotece Publicznej 

zorganizowała spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze” oraz  

programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych: „Mój Prąd”  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Fot. Program Czyste powietrze 

 

 

Fot. Program Mój Prąd 

 

W październiku 2019 r. skierowana została również kurenda  

do mieszkańców gminy pod nazwą Dbajmy wspólnie o nasze powietrze,  

podyktowana wejściem w życie 1 września 2019 r. uchwały Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwała 

antysmogowa. 

Zakres przyjętych w uchwale rozwiązań:  

1.  dot. paliwa: 

     - od 1 września 2019 r. zakaz spalania: węgla brunatnego oraz paliw 

stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów 

i  flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

miału węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności); 

2.  dot. kotłów na paliwa stałe: 

     - od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej  

3 klasy); 

     - od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy lub kotłów 

spełniających wymagania ekoprojektu; 
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Edukacja mieszkańców w zakresie palenia śmieci w piecach miała 

przypomnieć, że paląc odpady szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej 

rodzinie, sąsiadom i przyrodzie. 

 

b) Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży: 

- 11czerwca 2019 r. na XX Przeglądzie Teatrów Ekologicznych w Łowinku 

dzieci i młodzież zaprezentowały spektakle ekologiczne nawiązujące  

do dbania o środowisko przyrodnicze. 

 

Fot. Grupa „Spoko-Loko” SP Łowinek - Kuchenne rewolucje 

- laureaci Grand Prix 

 

 

- Podczas przeglądu teatrów wręczono również nagrody laureatom konkursu 

plastycznego pt.: „Flora i fauna powiatu świeckiego - IV edycja” 

 

 

Fot. Wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego 
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- W kwietniu 2019 r. Gmina Pruszcz włączyła się wspólnie z placówkami 

oświatowymi w akcję Fundacji ARKA  Listy dla Ziemi 2019 r. promującą 

gospodarkę niskoemisyjną oraz postawy i działania proekologiczne.  

Na Dożynkach Gminnych laureaci najpiękniejszych listów zostali nagrodzeni 

przez Wójta Gminy Pruszcz. 

 

Fot. Wręczanie nagród laureatom 

 

c) Działania w placówkach oświatowych 

Co roku organizowany jest Dzień Ziemi i akcja Sprzątania świata przez 

placówki oświatowe z udziałem uczniów na terenie Gminy Pruszcz, akcję 

wspomaga corocznie UG Pruszcz. 

 

Fot. Sprzątanie Świata w Serocku 
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d) Inne działania edukacyjne 

Doposażono ścieżkę edukacyjną przy ul. Okrężnej w Pruszczu. Zamontowano 

grę plenerową „Koło wiedzy” oraz dwie sztuki ławostołów z grami 

planszowymi. Na ten cel Gmina pozyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (koszt całego 

zadania 5 560 zł, kwota dofinansowania 2 699 zł). 

 

Fot. Park przy ul. Okrężnej w Pruszczu z nowym doposażeniem gier plenerowych. 

 

 

Doposażono ścieżkę dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Serocku  

poprzez budowę budki lęgowej dla pustułki i tablicy edukacyjnej.  

Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego  

w Świeciu (koszt inwestycji 3000,00 zł). 

 

Fot. Ścieżka dydaktyczna przy SP w Serocku z nową grą plenerową. 
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3.3.6.2. Działania na rzecz ochrony przyrody i zieleni 

a) Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Pruszcz - w ramach 

zadania wykonano pielęgnację na 15 sztukach drzew - pomnikach przyrody 

w alei dębów szypułkowych przy drodze powiatowej w miejscowości 

Łowinek. Na ten cel Gmina pozyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (koszt zadania 

9 720 zł, kwota dofinansowania 7 776 zł). 

 

Fot. Pielęgnacja pomników przyrody w m. Łowinek. 

  

 

b) Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gminy Pruszcz 

W ramach projektu: „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gminy Pruszcz”  

i otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykonano nowe nasadzenia drzew  

i krzewów przy boisku szkolnym w Pruszczu oraz przy drodze gminnej  

w Serocku (przy cmentarzu). Całkowity koszt ww. projektu to 9 063,00 zł                   

w tym pozyskane środki z WFOŚiGW w Toruniu to  7 250,00 zł. 

W Pruszczu 28.10.2020 r. posadzono 20 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna,  

13 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 szt. drzew z gatunku 

robinia akacjowa oraz 15 szt. krzewów dereń biały. Prace wykonał zespół 

pod opieką Pana Janusza Radeckiego z Domu Pomocy społecznej  

w Gołuszycach oraz uczniowie klasy 8A Szkoły Podstawowej w Pruszczu  

z wychowawcą Panem Adamem Nowakiem. 

W miejscowości Serock posadzono 15 szt. drzew z gatunku kolon pospolity. 

Dodatkowo uporządkowano teren, wykonano obrzeża z kostki betonowej  

i zasiano trawę.  Prace wykonała firma Gajowy Marcin Pietrzykowski. 
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Nowe nasadzenia zostały wykonane z myślą o mieszkańcach dla 

wzbogacenia estetyki krajobrazu i zieleni w naszej Gminie. Ponadto 

miododajne drzewa i krzewy pozytywnie wpływają na populację pszczół. 

 

 Fot. Nasadzenia drzew i krzewów w Pruszczu na boisku,  

przy ul. Sportowej. 

 

 Fot. Nasadzenia drzew w Serocku przy drodze gminnej. 

 



Raport o stanie gminy Pruszcz 

 

 

  Strona 

41 

 

  

3.3.7. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych 
 

W dniu 29 marca 2013 roku Rada Gminy Pruszcz uchwałą nr XXXV/206/2013 

przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-

2020. Powyższa Strategia stanowi podstawę do poprawy stanów rzeczy czy też 

zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są 

negatywnie. Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

należy mieć na myśli działania wszelkich instytucji pomocy społecznej a także 

działania wszelkich instytucji rozwiązujących kwestie społeczne prowadzone na 

terenie gminy, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez 

wybrane kategorie osób i rodzin.  

Opracowanie i realizacja w/w Strategii jest zadaniem własnym Gminy                     

o charakterze obowiązkowym. Zawiera ona w sobie m.in. diagnozę sytuacji 

społecznej w gminie, prognozę planowanych zmian, kierunki działań.  

Zgodnie z zarządzeniem Wójta został powołany Zespół, który co roku 

dokonuje oceny realizacji celów i zadań wynikających z przyjętej Strategii (za rok 

poprzedni), w oparciu o uzyskane dane od instytucji realizujących cele Strategii. 

Wynikiem pracy Zespołu jest opracowany co roku pisemnie tzw. Raport 

monitoringowy, zawierający analizę poziomu realizacji celów strategii wraz                        

z rekomendacjami na dalsze lata, który zostaje złożony, zgodnie z w/w 

zarządzeniem, Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy. Powyższe 

opracowanie jest także dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej lub sekretariacie 

Urzędu Gminy w Pruszczu. 

3.3.8. Program Wspierania Rodziny 
 

Rada Gminy Pruszcz Uchwałą Nr XLV/363/18 z dnia 23 marca 2018 roku 

przyjęła do realizacji Program Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata 2018 – 

2020. Do jego realizacji włączone zostały instytucje z terenu Gminy działające na 

rzecz wspierania rodziny.  

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata 2018-2020 

tworzy lokalny system wsparcia dzieci i rodzin, borykających się z wszelkimi 

trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz w celu 

zabezpieczenia podstawowych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

Działania podejmowane w ramach Programu adresowane są do rodzin 

wychowujących dzieci, w celu wspierania rodzin i dzieci w Gminie Pruszcz, 

zaspakajania ich potrzeb, zapewnienia im bezpieczeństwa oraz możliwości 

rozwoju w środowisku lokalnym.  

Podmiotami wspierającymi rodzinę i dziecko w Gminie Pruszcz są różnorodne 

instytucje i organizacje działające na terenie Gminy i poza nią, które swymi 

zadaniami wspomagały jej mieszkańców. Należą do nich m. in. służby społeczne 

pracujące na rzecz dziecka i rodziny, również w obszarze oświaty, kultury i sportu, 



Raport o stanie gminy Pruszcz 

 

 

  Strona 

42 

 

  

placówki oświatowe, zdrowotne oraz świetlice i stowarzyszenia. Program składa się 

z celu głównego jakim jest. „Wspieranie rodzin i dzieci w gminie Pruszcz, 

zaspokajanie ich potrzeb, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju 

w środowisku lokalnym”. Osiągnięcie celu głównego jest uwarunkowane realizacją 

3 celów operacyjnych, do których przyporządkowane są poszczególne działania. 

Są to:  

 

Cel operacyjny 1.:  

Wspomaganie rodzin w środowisku lokalnym poprzez:  

 zwiększenie potencjału rozwojowego rodzin,  

 wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

 zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego,  

 zwiększenie możliwości korzystania z Karty Dużej Rodziny.  

 

Działania do celu operacyjnego 1.:  

 monitorowanie warunków życia i potrzeb rodzin,  

 utrzymanie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym 

psychologicznego, psychiatrycznego i prawnego), terapii rodzinnej                         

i mediacji, terapeuty ds. uzależnień,  

 zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności                            

w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,  

 zwiększenie etatu asystenta rodziny do 2, co zapewni pełne wsparcie 

rodzinom ze strony asystenta,  

 wzmacnianie więzi rodzinnych m.in. poprzez organizowanie pikników 

rodzinnych i imprez integracyjnych,  

 upowszechnianie wśród członków rodzin dotkniętych bezrobociem ofert 

pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach 

oraz zatrudnienia socjalnego,  

 udzielanie przez GOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych                        

i alimentacyjnych,  

 organizowanie akcji charytatywnych na rzecz rodzin ubogich,  

 zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez 

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego                        

i zimowego, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież,                

a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego,  
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 zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą 

współpracę placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek 

pomocy społecznej i służby zdrowia, prokuratury rejonowej, sądu 

rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji pozarządowych                     

i kościoła,  

 utrzymanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych, schorowanych,  

 nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami gminnymi, radą gminy                      

i przedsiębiorcami w zakresie wypracowania możliwości ulg z tyt. posiadania 

Karty Dużej Rodziny.  

 

Cel operacyjny 2.:  

Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju poprzez:  

 podnoszenie poziomu wychowania i edukacji, udzielanie pomocy uczniom 

ubogim, uzdolnionym i niepełnosprawnym,  

 rozwijanie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży,  

 zwiększanie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, sporcie                   

i rekreacji.  

 

Działania do celu operacyjnego 2.:  

 wzbogacanie oferty edukacyjno-wychowawczej, m.in. poprzez zwiększenie 

w szkołach liczby zajęć edukacyjnych i wychowawczych – w miarę 

zapotrzebowania i możliwości finansowych,  

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 

przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia, 

zasiłki), organizowanie zajęć wyrównawczych, dofinansowanie udziału                   

w wycieczkach dydaktycznych oraz w kulturze, sporcie i rekreacji, 

zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły,  

 organizowanie oferty edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych, przyznawanie 

im stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w miarę możliwości 

finansowych gminy,  

 zwiększenie dostępności kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych m.in. 

poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego,  

 realizowanie programów profilaktycznych wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży.  
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Cel operacyjny 3.:  

Zapewnienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego 

poprzez:  

 zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i rehabilitacyjnych rodzin i dzieci,  

 przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zjawisku przemocy w rodzinie,  

 wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u rodzin i dzieci.  

 

Działania do celu operacyjnego 3.:  

 promowanie wśród rodzin, dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez 

np. realizacje projektów promujących zdrowie,  

 przeprowadzanie cyklicznych badań stanu zdrowia dzieci i młodzieży,  

 zabezpieczanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

położnictwa, ginekologii i stomatologii, zgodnie z minimalnym planem 

zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,  

 podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałaniu przemocy                    

w rodzinie, m.in. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,  

 opracowywanie i realizowanie w placówkach oświatowych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, przemocy 

w rodzinie i przestępczości; włączanie w ich realizacje policjantów oraz 

podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 

poświęconych uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz przestępczości i jej 

skutkom (akcje, kampanie).  

 

Działania wyznaczone w Programie Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na 

lata 2018-2020 mają charakter ciągły. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację 

działań są: Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, gminne placówki służby zdrowia, Zespół 

Interdyscyplinarny w Gminie Pruszcz, policja, placówki przedszkolne, placówki 

oświatowe, kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne oraz placówki opiekuńczo-

wychowawcze wsparcia dziennego, kościół i społeczność lokalna.  

Partnerami w realizacji działań są z kolei: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, ośrodki leczenia uzależnień, specjaliści, całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, prokuratura rejonowa, sąd 

rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.  

Źródłami finansowania działań są: budżet gminy, budżet państwa, budżet 

poszczególnych podmiotów i inne środki.  
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Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Kierownik GOPS-u przedstawia je Wójtowi i Radzie Gminy                

w terminie zgodnym z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Bazując na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2019 r. dwóch 

asystentów rodziny. Wdrożenie programu asysty rodzinnej ma na celu wsparcie 

rodzin w prawidłowym ich funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci tak, aby nie 

musiały one opuszczać swojego naturalnego środowiska, a w przypadku dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, umożliwić dzieciom jak najszybszy powrót do 

domu rodzinnego. Asystent rodziny ma za zadanie wspierać rodziny zagrożone 

różnego rodzaju dysfunkcjami w celu niedopuszczenia do oddzielenia dziecka od 

rodziny.  

O przydzielenie asystenta rodziny do rodziny przeżywającej kryzys występuje 

pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

Wniosek ten kierowany jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który 

następnie przydziela Asystenta Rodziny do danej rodziny. Do współpracy                         

z Asystentem Rodziny może również zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy 

postanowienia. Również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej praca Asystenta Rodziny z rodziną biologiczną jest nadal realizowana. 

W takiej sytuacji celem jest powrót dziecka do rodziny biologicznej. 

W 2019 r. asystenci rodziny prowadzili pracę z 15 rodzinami. W 2019 roku 

asystent rodziny zakończył pracę z 3 rodzinami, z 1 z nich praca została 

zakończona ze względu na brak efektów, z 1 ze względu na zaprzestanie 

współpracy przez rodzinę, z 1 z uwagi na zmianę metody pracy. 

 

3.3.9. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie jest po to, aby wspólnymi siłami poprzez instytucje z terenu 

całej gminy stworzyć plan działań aby pomagać osobom w kryzysie doznającym 

szeroko rozumianej przemocy. Każda z wymienionych instytucji posiada w swoich 

zasobach plan działań, jednakże złożone wszystkie siły dają większe pole manewru 

do pomocy osobom tego potrzebującym.  

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat można zaobserwować zmniejszenie się 

zjawiska przemocy domowej. Coraz częściej można oglądać w telewizji jak                        

i w sieci na portalach społecznościowych kampanie przeciwko przemocy wobec 

dzieci, osób starszych i kobiet. Mają one na celu ukazać jakim złem dla każdej 

osoby jest przemoc.  



Raport o stanie gminy Pruszcz 

 

 

  Strona 

46 

 

  

Celem Programu jest:  

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz, 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar w rodzinie. 

4. Udzielanie fachowego poradnictwa przez specjalistów. 

 

Z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie wiąże się Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pruszcz.  

Uchwałą Nr XIV/71/2011  Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011 roku                 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniu                        

w Gminie Pruszcz i Zarządzeniem nr 457/2018 Wójta Gminy Pruszcz po raz trzeci 

został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pruszcz działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz. Obowiązek 

utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego Gminy, wynika               

z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 nr 180 poz. 1493). 

Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XIII/120/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 

września 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniu 

w Gminie Pruszcz. 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą 

reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na 

celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku 

przemocy na terenie Gminy Pruszcz. 

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:  

 Przychodni Zdrowia „Nowy Szpital” w Pruszczu, 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu, 

 Przychodni Zdrowia „Almedic” w Pruszczu 

 Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu, 

 Szkoły Podstawowej w Pruszczu, 

 Szkoły Podstawowej w Niewieścinie, 

 Szkoły Podstawowej w Łowinku, Szkoły Podstawowej w Serocku, 

 Przedszkola Samorządowego w Pruszczu i Punktu Przedszkolnego                           

w Zbrachlinie 

 Przedszkola Samorządowego w Serocku, 
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 Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Świeciu, 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Zawadzie,  

 Komendy Powiatowej Policji w Świeciu –Posterunek Policji w Pruszczu. 

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej 

wymienionej Uchwały, Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz, porozumień zawartych 

między Wójtem Gminy Pruszcz, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w 

skład Zespołu oraz Regulaminu Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Pruszcz. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu. 

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie 

skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego 

systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc                 

w rodzinie. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub 

przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są              

w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących              

w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą być 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych 

instytucji wskazane przez osoby podpisujące porozumienie. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie                   

i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów                 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: 

 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,  

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,  

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie                 

z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków 

służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie 

formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału                                

w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych 

przedstawicieli. 

Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. roku posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego 4 razy  i Grup Roboczych w Gminie Pruszcz zostały zwołane 
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pięćdziesiąt sześć razy  (zgodnie z ustawą posiedzenia odbywają się w zależności 

od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące). 

Podczas posiedzeń Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy                     

w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, 

podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano 

plany działań w indywidualnych przypadkach. 

W okresie sprawozdawczym założono 26  Niebieskich Kart w 23 rodzinach.  

9 maja 2019r. w związku z przemocą w rodzinie odebrano interwencyjnie 

chłopca. Dziecko decyzją Sądu zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.                      

W październiku 2019r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świeciu 

dziecko powróciło do rodziny biologicznej. 

13 czerwca 2019r. w związku z przemocą w rodzinie odebrano chłopca                 

w związku z podejrzeniem Zespołu Dziecka Maltretowanego. Chłopiec trafił do 

szpitala a później do rodziny zastępczej. Postępowanie w Sądzie Rejonowym                    

o pozbawienie władzy rodzicielskiej nadal jest w toku. 

Obecnie Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze funkcjonują podejmując 

działania w zależności od rodzaju sprawy.  

W dniu 20.11.2019r. Zespół Interdyscyplinarny wraz z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Pruszczu, który zapewnia całą organizację Zespołu 

zorganizował szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niebieska 

karta.” Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół, ośrodków zdrowia a także 

przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Dobrcza, Świekatowa  

i Bukowca, jak również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz 

Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu. Przedstawiciele 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, 

którzy prowadzili powyższe szkolenie przekazywali wiedzę i doświadczenie 

zawodowe na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także lepszej                       

i  skuteczniejszej współpracy służb na rzecz osób dotkniętych przemocą zarówno 

ofiar jak i sprawców. 

 

3.3.10. Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

oraz  Przeciwdziałania Narkomanii 

3.3.10.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych przygotowanej dla Gminy 

Pruszcz wynika, że nadużywanie alkoholu jest jednym z najbardziej zauważalnych 

problemów w gminie. Alkoholizm okazał się bardzo poważnym problemem dla 

16% badanych osób dorosłych, a aż 29% uznało go za problem poważny.                       

Z wyników diagnozy wynika, że 52% respondentów uznało, że należy podnieść 

granicę wieku upoważniającego do zakupu alkoholu do lat 21; bardzo duża liczba 
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badanych osób (72% respondentów) uznała, że alkohol jest towarem 

szczególnym, a dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany.  

Młodzież z terenu gminy posiada teoretyczną znajomość skutków 

nadużywania alkoholu, pomimo tego - alkohol jest obecny w ich życiu. Bardzo 

duży odsetek badanych nie zachowuje abstynencji do pełnoletności, część 

badanych doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego. Młodzież deklarowała 

także łatwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie w punktach sprzedaży 

alkoholu na terenie gminy. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia działań w celu: 

 wprowadzania/kontynuacji prowadzenia w szkołach nowoczesnych, 

rekomendowanych programów profilaktycznych i warsztatów                        

o udowodnionej skuteczności oraz edukacji opartej na najnowszej wiedzy                  

o strategiach profilaktycznych,  

 zwiększenia zaangażowania rodziców i uświadomienia im negatywnych 

skutków społecznego przyzwolenia na spożywanie alkoholu przez młodzież, 

 wdrożenia zajęć dodatkowych, działań społecznych, kampanii 

skierowanych do środowiska lokalnego, których celem powinno być 

odwrócenie uwagi od substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego 

stylu życia. Działania związane z profilaktyką społeczną, edukacją społeczną 

w związku z ograniczaniem spożycia alkoholu, 

 kontroli punktów sprzedaży alkoholu w celu weryfikacji przestrzegania zasad 

związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim, szkolenia dla sprzedawców 

alkoholu,  

 pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym – umożliwienie 

korzystania z pomocy terapeutów, 

 organizacji szkoleń związanych z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom 

dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, grup zawodowych mających 

wpływ na działania związane z profilaktyką uzależnień, rodziców, członków 

GKPiRPA i PN itd. 

Finansowanie Działań   

1. Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, 

których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku: PLAN – 166 945,50zł. 

2. Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                  

w 2019 roku: REALIZACJA – 151 033,89zł. 
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Tabela 9. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Pruszcz (stan na 31.12.2019r.) 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy): 

78 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne): 

29 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wydanych w 2019 roku (poza miejscem sprzedaży): 7 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wydanych w 2019 roku (w miejscu sprzedaży): 9 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2019r. na terenie gminy (w 

PLN) - Na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

7 356 285,69 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 10. Działania gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych  

Liczba członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

8 

Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku (osoby uzależnione 

od alkoholu) 

19 

Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku (członkowie rodzin 

uzależnionych od alkoholu) 

16 

Liczba wniosków o podjęcie działań w celu skierowania na leczenie 

odwykowe 

14 

Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu w 

2019 roku: 

14 
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Liczba osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych wystąpiła w 2019 roku do sądu z wnioskiem o 

zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

5 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pomoc osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom.  

 W ramach działania Punktu Konsultacyjnego prowadzono bezpłatne 

konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, z którego pomocy w roku 2019 

skorzystało łącznie: 101 osób. 

 Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym mogły uczestniczyć w zajęciach 

specjalistycznych, których celem jest doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i kontrolowania emocji, poprawa relacji z otoczeniem, 

poprawa poczucia własnej wartości. Dodatkowo miały możliwość 

skorzystania z dożywiania i uczestniczenia w obozie wakacyjnym                               

z programem profilaktycznym. 
 

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży  

 Na terenie gminy w 2019 roku były prowadzone programy z obszaru 

profilaktyki uniwersalnej skierowane dla dzieci i młodzieży. Realizowane 

działania posiadają rekomendacje w ramach Systemu Rekomendacji 

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego 

prowadzonego przez PARPA. 

Programy są przystosowywane do wieku uczestników, już od najmłodszych lat 

(przedszkole, klasy wczesnoszkolne) dzieci rozpoczynają zajęcia związane                         

z kształtowaniem kompetencji społecznych, które z biegiem czasu są 

zastępowane zajęciami o wyższym poziomie, wraz z rozwinięciem tematyki 

dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Na każdym etapie 

edukacji, dzieci są wyposażane w wiedzę kształtującą zdrowe postawy                    

i zachowania. W realizację wszystkich programów są włączani rodzice, co stanowi 

okazję do uświadamiania i wdrażania działań edukacji profilaktycznej dla 

dorosłych.  

Na terenie gminy realizowane są poniższe programy profilaktyki uniwersalnej:  

1. Program Przyjaciele Zippiego 

2. Program Domowych Detektywów 

3. Program Fantastyczne Możliwości 

4. Program Unplugged 

5. Program Archipelag Skarbów 
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6. Program Debata 

7. Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna 

Tabela. 11. Informacje nt. programów profilaktycznych  

Liczba uczniów uczestniczących w programach w 2019: 404 

Liczba nauczycieli lub wychowawców uczestniczących w 

programach: 

41 

Liczba rodziców uczestniczących w programach: 79 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2019 roku na realizację programów: 

8 969,18zł 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach działań dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci              

i młodzieży organizowano także: jednorazowe prelekcje i pogadanki, spektakle 

profilaktyczne, festyny profilaktyczne oraz zajęcia dla dzieci z grup ryzyka                           

z programem opiekuńczo-wychowawczym, z czego skorzystało – 2 187 osób. 

Edukacja publiczna, profilaktyka dorosłych, kampanie profilaktyczne  

 Na terenie gminy na bieżąco udostępnianie są informacje o miejscach 

pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowane są ogólnopolskie 

kampanie profilaktyczne: „Zachowaj trzeźwy umysł, Stop przemocy                       

w rodzinie, Alkohol niszczy, Ciąża bez Alkoholu”. Materiały edukacyjne 

udostępniane były w miejscach użyteczność publicznej, a także podczas 

działań z zakresu profilaktyki społecznej, skierowanych dla mieszkańców 

gminy podczas pikników, festynów, spotkań, eventów. 

 Mieszkańcy gminy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z alkomatu 

stacjonarnego, celem ograniczania problemu pijanych kierowców.  

3.3.10.2. Przeciwdziałanie narkomanii  
 

Skala problemu związanego z narkotykami na terenie Gminy Pruszcz jest 

niższa niż problem uzależnienia od alkoholu, jednak nie oznacza to, że problem 

uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających nie występuje.                       

Z diagnozy przygotowanej dla Gminy Pruszcz wynika, że 4% osób biorących udział 

w badaniu zna powyżej 10 osób zażywających narkotyki, 5% stwierdziło, że w ich 

najbliższym otoczeniu znajduje się około 10 takich osób, 14% ankietowanych zna 

maksymalnie 5 takich osób; 10% badanych uznało, że zna jedną osobę 

zażywającą tego rodzaju substancje, 67% badanych nie zna osób, których 

dotyczy ten problem. Ponadto 9% badanych przyznało, że zdarzyło im się przyjść 

do pracy będąc pod wpływem narkotyków i alkoholu. 
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W badaniach zdiagnozowano także dostępność narkotyków i substancji 

psychoaktywnych: 34% badanych uważa, że nabycie środków odurzających jest 

raczej łatwe i nie wymaga to dużego wysiłku, 1% ankietowanych uważa, że 

nabycie tego rodzaju substancji jest trudne, 8% badanych twierdzi, że jest to 

bardzo trudne; pozostałe 49% ankietowanych nie posiada żadnej wiedzy 

dotyczącej dostępności narkotyków.   

Badanie przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej wykazało, iż 95% 

ankietowanych uczniów nigdy nie miało bezpośredniej styczności z substancjami 

odurzającymi i narkotykami, jednak 5% ankietowanych przyznało się, że ma za 

sobą kontakt z substancją uznawaną za narkotyk. Z badań wynika także, że 87% 

respondentów nie spotkało jeszcze na terenie gminy osób, które zajmują się 

rozpowszechnianiem ww. substancji lub nie wiedzą, że osoby te zajmują się 

dystrybucją środków odurzających. 2% badanej młodzieży twierdzi, że zna takie 

osoby zarówno w szkole jak i poza nią. Kolejne 8% zna takie osoby, jednak nie 

należą one do jej szkolnego towarzystwa, 3% deklaruje, że zna osoby 

rozprowadzające narkotyki w szkole. 

Najczęściej określanym motywem sięgnięcia młodych ludzi po narkotyki 

była chęć ich spróbowania – odpowiedziało tak 76% z badanej grupy; 10% 

twierdziło, że do zażycia substancji skłoniły ich namowy kolegów, kolejne 10% 

młodzieży wskazało, iż inicjatorami spożycia byli nowo poznani znajomi. 35% 

badanych przyznało, że dyskoteka była pierwszym miejscem zażywania 

narkotyków. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność: 

 Podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i innych grup na temat zagrożeń wynikających                      

z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP,                     

a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia. 

 Upowszechniania informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. 

 Doszkalania osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, NSP oraz interwencji profilaktycznej. 

 Prowadzenia w Punkcie Konsultacyjnym nieodpłatnych dyżurów terapeuty 

ds. uzależnienia od narkotyków, innych substancji odurzających i NSP. 

 Wprowadzania/kontynuacji prowadzenia nowoczesnych, 

rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci                          
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i młodzieży w wieku szkolnym, edukacji opartej na najnowszej wiedzy                     

o strategiach profilaktycznych. 
 

Finansowanie Działań 

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację 

działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku: REALIZACJA – 

10 000,00 zł.   

 

3.3.11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

W 2019 roku funkcjonowało na terenie Gminy Pruszcz 26 organizacji 

pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego, w tym: 10 

stowarzyszeń, 13 stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej,  3 kluby sportowe. 

Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieliśmy na terenie 7 Kół Gospodyń 

Wiejskich. 

W 2019 roku Gmina Pruszcz realizowała Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Program został 

opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy i był 

konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

Cel programu: Rozwijanie partnerstwa pomiędzy Gminą Pruszcz, 

a organizacjami pozarządowymi, służącego pobudzaniu aktywności obywatelskiej 

mieszkańców oraz efektywnym i skutecznym rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu ich potrzeb. 

 

W ramach współpracy finansowej przeznaczono 20 tys. zł i zostały ogłoszone 

dwa otwarte konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym w 2019 roku. Pierwszy ogłoszono Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta 

Gminy Pruszcz z dnia 4 lutego 2019 r. Został on rozstrzygnięty Zarządzeniem Nr 

63/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 2 kwietnia 2019 r. na łączną kwotę 13 894,95 zł. 

W związku z niewykorzystaną kwotą ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert 

Zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz z dnia 4 czerwca 2019 r. na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzenia kulturalnego lub 

sportowego, towarzyszącego Gminnym Dożynkom w Pruszczu. Konkurs został 

unieważniony Zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz nr 99/2019 z dnia 8 lipca 2019r. 

z uwagi na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta. 
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Wskaźniki efektywności: 

1. Liczba zadań publicznych zrealizowanych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w trybie art. 19a – 0. 

2. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 2. 

3. Liczba ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach ofert: 5. 

4. Liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych: 5. 

5. Wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację poszczególnych zadań 

publicznych: 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

1 300,00 zł, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 4 000,00 zł, 

 turystyki i krajoznawstwa – 4 000,00 zł, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  – 1 594,95zł. 

 

Gmina Pruszcz prowadziła też współpracę pozafinansową z organizacjami 

pozarządowymi w formie: 

 udzielania wsparcia merytorycznego, w szczególności poradnictwa                

i doradztwa (indywidualne spotkania), 

 promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku 

organizacji, publikacje informacji w gminnych mediach:  

- www.pruszcz.pl, 

- profil na facebooku, 

- kanał YouTube (gminny flesz informacyjny), 

- Gazeta Lokalna.  

3.4. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

W roku 2019 odbyło się 11 sesji Rady Gminy Pruszcz w kadencji 2018-2023, 

podejmując łącznie 101 uchwał. Obrady sesji były rejestrowane, a następnie 

transmitowane za pośrednictwem m.in. bip gminy Pruszcz oraz serwisu 

internetowego www.youtube.com. Zwracano szczególną uwagę na ochronę 

danych osobowych w czasie transmisji i utrwalania obrad.  

 Tematy omawiane na sesjach były przedmiotem  dyskusji i merytorycznej 

analizy na posiedzeniach komisji. Starano się, aby na sesję wypracowywać już 

gotowe projekty rozstrzygnięć.  

Wśród podjętych przez Radę Gminy uchwał, większość dotyczyła realizacji 

budżetu gminy, WPF, gospodarowania mieniem komunalnym, spraw  z zakresu        

oświaty, jak np.: 

 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

http://www.pruszcz.pl/
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 przyjęcia do realizacji  projektu „WIEM, ROZUMIEM, UMIĘ – program rozwoju 

kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz – 

współfinansowany w ramach RPO Województwa  Kujawsko – Pomorskiego 

na lata 2024-2020, 

 zmieniono nazwę Zespołu ds. Obsługi  Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i 

Przedszkoli Gminnych  w Pruszczu na Gminne Centrum Oświaty,  

 określono plan sieci publicznych szkól podstawowych oraz granice 

obwodów, jakie obowiązują  od dnia 1 września 2019r.  

 

ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie                               

w listopadzie radni wybrali metodę, ustalili opłatę oraz  wprowadzili zwolnienia                 

w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady.   

 

Pozostałe  tematy uchwał przyjętych w roku 2019 dotyczyły także: 

 przyjęcia Raportu Programu ochrony Środowiska  dla Gminy Pruszcz  na lata 

2016-2017, 

 uchwalenia  nowego  statut GOPS i GOKSiR w Pruszczu, 

 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Błysk na dalszy 

rozwój Firmy, 

 przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na 

nowa kadencję 2020-2023, 

 nadania  nazwy nowopowstałym ulicom w Pruszczu,  

 na prośbę samych zainteresowanych odwołano dyrektora Gminnego 

Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu oraz Skarbnika Gminy Pruszcz, aby                       

w październiku powołać P. Marcina Żebrowskiego na obecnego skarbnika 

gminy,  

 upoważniono Wójta Gminy do przystąpienia i realizacji projektu p/n 

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych, 

 nieodpłatnie na powiększenie zasobu gminnego nabyto nieruchomości                  

w  Pruszczu, Luszkowie, Cieleszynie i w  Konstantowie. 

  

Po raz pierwszy w maju 2019r. przedstawiony został raport o stanie gminy –              

wójtowi gminy udzielono wotum zaufania, a z tytułu realizacji budżetu gminy                  

w 2018r. – absolutorium. 

W nowej kadencji rozpoczęła działalność stała komisja Rady Gminy – 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  do  której skierowano do rozpatrzenia: 

 wnioski mieszkańców  oraz 1 skargę mieszkanki Warszawy na działalność 

wójta gminy. 
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Podjęte uchwały w myśl postanowień ustawy o samorządzie gminnym 

przekazane zostały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakim 

jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski, a w zakresie  spraw finansowych – Regionalna 

Izba Obrachunkowa. 

Wszystkie podjęte uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego.   

Na sesji Rady Gminy  w  styczniu 2019r. uhonorowano nagrodą Wójta Gminy   

mieszkańców Gminy za zasługi w roku 2018. Osoby te wyróżniły się w różnych 

dziedzinach życia społecznego, szczególnie promując gminę Pruszcz poza jej 

granicami.  
 

3.5. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

(gminy, powiat i województwo) 

3.5.1. Metropolia Bydgoszcz 

Uchwałą Nr XXIV/180/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2016r. 

Gmina Pruszcz weszła w strukturę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 

Celem podjętej  inicjatywy jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 

obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności 

wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz pogłębianie współpracy                  

w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, wspierania rozwoju 

komunikacji publicznej, zwiększania potencjału gospodarczego 

i turystycznego, a także do poprawy konkurencyjności regionu. 

W ramach współpracy w  2019 r. Gmina realizowała projekt Metropolitarnej 

Karty Seniora 60+ kontynuując wydawanie karty dla mieszkańców, które  

uprawniając do zniżek na terenie Metropolii (wydano 154 karty). Kontynuowano 

również wspólne działania w kwestii bezpłatnej aplikację na telefon, w której 

można znaleźć kalendarz wydarzeń, najciekawsze atrakcje turystyczne, baza 

noclegowa, a także przydatne informacje o samorządach. 

Gmina współpracuje z Metropolią również na polu kulturalno-sportowym.  

W czerwcu najmłodsi piłkarze pod opieką zagrali w Bydgoszczy w Turnieju                   

o Puchar Metropolii Bydgoszcz. Natomiast Wójt Dariusz Wądołowski reprezentował 

gminę grając w drużynie samorządowców przeciw dziennikarzom podczas 

Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii. 

Od 2018 r. trwa projekt o wartości 7,5 mln zł pn. „Wsparcie internacjonalizacji 

MŚP oraz promocji gospodarczej regionu funkcjonowania Stowarzyszenia 
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Metropolia Bydgoszcz”, którego celem jest zwiększenie poziomu handlu 

zagranicznego w regionie oraz promocja gospodarcza obszaru Metropolii. 

Oznacza to, że zainteresowani tym tematem przedsiębiorcy z terenu Gminy mogą 

korzystać ze szkoleń, brać udział w imprezach targowych o międzynarodowym 

charakterze oraz starać o dofinasowanie do 100 tys. zł. na działania w zakresie 

rozwoju w kierunku exportu. Dla Gminy projekt niesie możliwość promocji terenów 

inwestycyjnych za granicą w celach  pozyskania potencjalnych inwestorów. 

W powyższym zakresie Gmina współpracuje również z Bydgoską Agencją Rozwoju 

Regionalnego. Dzięki temu w 2019 roku Wójt Gminy Dariusz Wądołowski  promował 

Gminę na międzynarodowych targach Expo Real 2019. To jedne 

z największych i najbardziej prestiżowych targów nieruchomości i inwestycji B2B  

w Europie. 

Roczna składka do Stowarzyszenia za 2019 rok -  4 821, 00 zł. 

3.5.2. Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 
 

Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. Gmina 

Pruszcz przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. 

Dzięki członkostwu w LGD trafiają do Gminy środki na wsparcie działań                   

z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy 

Powiatu Świeckiego” mającej na celu wzmocnienie rozwoju społeczno –

gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku. 

Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje z terenu Gminy Pruszcz mają 

możliwość wnioskowania do LGD o dofinasowanie w zakresie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, rozwoju firm, działań społecznych. Korzystają też ze 

szkoleń w temacie przedsiębiorczości oraz pozyskiwania funduszy unijnych.  

W 2019 roku Gmina Pruszcz z puli Lokalnej Grupy Działania realizowała  

projekty: 

 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie - uzyskując 

dofinasowanie w kwocie 82.461,00  zł.  

 Modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową 

drogi dojazdowej - dofinasowanie  118.988,56 zł.  

W trakcie przygotowań był też wniosek dotyczący modernizacji świetlicy wiejskiej 

w Topolnie wraz z przebudową dróg dojazdowych.  

Roczna składka do LGD – 9 660,00 zł.  
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3.6. Funkcjonowanie w roku 2019 

3.6.1. Oświata 

W 2019 r. Gmina uzyskała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Certyfikat 

przyznano w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji 

Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Tytuł nadany został zgodnie 

z rekomendacją Komisji Ekspertów, reprezentujących środowisko akademickie. 

Certyfikat potwierdza, że Gmina Pruszcz realizuje lokalną politykę edukacyjną 

w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i efektywny, wdrażając przy tym 

pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. 

Certyfikat i towarzyszący mu Znak Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” stanowią 

potwierdzenie przestrzegania przez nasz samorząd najwyższych standardów 

jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.  

3.6.1.1. Sieć szkół i przedszkoli 

Gmina Pruszcz posiada dobrze zorganizowaną sieć szkół, dzięki czemu 

zapewnia realizację obowiązku szkolnego jak najbliżej miejsca zamieszkania 

uczniów. Gmina jest organem prowadzącym dla następujących jednostek 

oświatowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Pruszczu; 

2. Szkoła Podstawowa w Serocku;  

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie; 

4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku;  

5. Przedszkole w Pruszczu; 

6. Przedszkole „Niezapominajka” w Serocku; 

7. Punkt Przedszkolny w Zbrachlinie. 
 

3.6.1.2. Liczba uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych  
 

Tabela 12. Liczba uczniów na dzień 30 września 2019 r. 

Jednostka 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

3-5 

latki 

6 

latki 
kl. I-III  kl. IV-VIII Razem 

Przedszkole                         

w Pruszczu 
7 137    137 

Przedszkole  

w Serocku 
3 49 22   71 

Punkt  Przedszkolny               

w Zbrachlinie 
1 10    10 

Szkoła 

w Pruszczu 

18  

2 przedszkolne 
 47 142 252 441 
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Szkoła 

w Serocku 
10   58 123 181 

Szkoła 

w Niewieścinie 

8 

1 przedszkolny 
13 10 42 76 141 

Szkoła 

w Łowinku 

8 

1 przedszkolny 
5 4 29 67 105 

Przedszkola 15 196 22   218 

Szkoły podstawowe 44 18 61 271 518 868 
Źródło: SIO 

Tabela 13. Średnia liczba uczniów w oddziale na dzień 30 września 2019 r. 

Jednostka 

Najmniejsza 

liczba 

uczniów            

w oddziale 

Największa 

liczba 

uczniów 

w oddziale 

Średnia liczba uczniów                          

w oddziale 

Przedszkole w Pruszczu 13 25 19,6 

Przedszkole w Serocku 23 25 23,7 

Punkt  Przedszkolny w 

Zbrachlinie 
10 10 10 

Szkoła w Pruszczu 17 25 22,1 

Szkoła w Serocku 13 26 18,1 

Szkoła w Niewieścinie 8 22 15,7 

SP Łowinek 8 20 11,7 

Przedszkola 10 25 19,8 

Szkoły podstawowe 8 26 18,1 
Źródło: arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli 

3.6.1.3. Dowóz uczniów do szkół 

Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę wszystkim dzieciom 

dojeżdżającym do szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz, dla których szkoły te 

są szkołami obwodowymi. Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły wynosi 28 

minut. Bezpieczeństwo to priorytet, więc w każdym autobusie opiekę nad dziećmi 

sprawują opiekunki. 

Tabela 14. Liczba dzieci dowożonych do szkół na koszt gminy (XII 2019 r.) 

Jednostka 

Uczniowie dojeżdżający 

autobusem 

Uczniowie dowożeni             

przez rodziców 

Liczba % Liczba % 

Przedszkole w Pruszczu 2 1,5 - - 

Przedszkole w Serocku 6 8,5 - - 

Punkt Przedszkolny             

w Zbrachlinie 
- - - - 
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SP Pruszcz 167 38 12 2,7 

SP  Serock 48 26,5 - - 

SP Niewieścin 114 80,9 - - 

SP Łowinek 51 48,6 - - 

Szkoły specjalne - - 10 - 

RAZEM 388 35,8 30 3,1 

Źródło: dane z jednostek 

3.6.1.4. Wyniki kształcenia 

99,7 % uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej. 136 

uczniów (23,6%) uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. 110 uczniów (19,1%) 

otrzymało stypendium za wyniki w nauce.  

Gimnazjaliści potwierdzili swoje kompetencje matematyczne, uzyskując na 

egzaminie wynik średni wyższy od średniej powiatu, województwa i kraju. Z tym 

samym sukcesem napisali część przyrodniczą (obejmującą treści z fizyki, chemii, 

biologii i geografii) oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

Tabela 15. Średnie wyniku uzyskane przez oddziały gimnazjalne                                       

w poszczególnych szkołach 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Średni wynik w % 
 

język 

polski 

 

 

historia 

wiedza 

o 

społ. 

matem. 

fizyka 

chemia 

biologia 

geografia 

język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

język 

angielski 

poziom 

rozszerzony 

język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 

Pruszcz 38 60,12 57,98 38,57 49,68 64,62 49,12 37,33 

Serock 26 67,2 62,4 52,5 60 73 63,8 35 

Zbrachlin 14 51 50,6 43,2 49,1 59,6 42,9 - 

Gmina 60,8 58,1 44,1 53 66,6 53,1 37 

Powiat 58 55 38 46 62 46 41 

Województwo 61 57 40 47 65 49 45 

Kraj 63 59 43 49 68 53 51 

Szkoły wiejskie 59 55 37 45 59 43 45 
Źródło: dane z OKE 

W 2019 roku po raz pierwszy przeprowadzony był egzamin ósmoklasisty. 

Każdy z uczniów przystąpił do sprawdzianu z trzech przedmiotów obowiązkowych 

– języka polskiego, matematyki i języka obcego. Średnie wyniki naszych uczniów są 

wyższe od średnich powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Tabela 16. Średnie wyniki szkół podstawowych                                   

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Średni wynik w % 

język polski matematyka język angielski 

Łowinek 7 62,57 46,57 57,00 

Niewieścin 14 42,86 45,93 51,71 

Pruszcz 42 62,57 40,31 61,07 

Serock 21 70,86 47,62 56,76 

Gmina 61 44 58 

Kl-Powiat 57 38 51 

Województwo 60 41 55 

Kraj 63 45 59 
Źródło: dane z OKE 

Gmina wspierała szkoły w rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów. 

Pozyskano środki na finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza 

nauk przyrodniczych, języków obcych oraz programowania i robotyki.  

Samorząd inwestował w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W każdej szkole 

powstała nowa infrastruktura sieciowo-usługowa. Zakupiono nowe komputery, 

programy komputerowe, drukarki 3D, roboty oraz sprzęt do wykonywania 

doświadczeń przyrodniczych.  

Powyższe zadania mogły być zorganizowane dzięki realizowanemu we 

wszystkich szkołach projektowi WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju 

kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz, na który pozyskano 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w kwocie 513 293,75 zł. Okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 

30.06.2021 r. Projekt zakłada zdobycie kompetencji kluczowych w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych przez 426 uczniów 

oraz w zakresie przedmiotów przyrodniczych przez 69 uczniów. 

Dzieci z klas młodszych wyjeżdżały na basen w ramach programu „Umiem 

pływać”. Organizowaliśmy dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w ramach 

programu „Szkolny Klub Sportowy”. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy kontynuowaliśmy udział w projekcie "Młodzi Odkrywcy     

w Kalejdoskopie Nauki 2.0", W ramach projektu uczniowie z klas ósmych Szkoły               

w Serocku oraz w Niewieścinie podczas laboratoriów i warsztatów rozwijali 

kompetencje kluczowe odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy           

i społeczeństwa. 
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Wójt Gminy Pruszcz przyjął do realizacji „Plan wspomagania szkół 

podstawowych w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji uczniów” – 

Pruszczański Klaster Edukacyjny. Plan stanowi element realizacji Strategii rozwoju 

Gminy Pruszcz na lata 2016 – 2022. Priorytetem jest rozwój wysokiej jakości usług na 

rzecz społeczności lokalnej w zakresie edukacji. W ramach Klastra 

przeprowadzono wiele efektywnych działań edukacyjnych. Poniżej kilka 

przykładów. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku wdrożyła ocenianie 

kształtujące.  Szkolni liderzy brali udział w regionalnych szkoleniach, wymieniając 

się doświadczeniami z liderami z innych szkół, odbywały się obserwacje zajęć       

w ramach „spacerów edukacyjnych”. Nauczyciele brali udział w wizycie studyjnej.  

Uczniowie brali udział w wycieczce edukacyjnej do Torunia. Na podstawie analizy 

potrzeb zorganizowano w szkole miejsce do odpoczynku i relaksu. Powstała strefa 

ciszy wyposażona w miękkie siedziska i kącik czytelniczy. Na holu pojawił się 

dystrybutor wody pitnej. Powstała przestrzeń edukacyjna sprzyjająca uczeniu się 

(zmiana schematu ustawienia ławek, doposażenie w pomoce dydaktyczne). 

Zajęcia częściej odbywają się na zewnątrz, poza budynkiem szkoły,                              

z zastosowaniem metody eksperymentu (podczas zajęć przyrodniczych, 

przynajmniej raz w miesiącu). Realizowane są projekty w grupach mieszanych 

wiekowo. Zweryfikowano potrzebę i jakość zadawanych prac domowych. 

Zebrania z rodzicami odbywają się w innej formule – są to spotkania uczeń-rodzic-

nauczyciel. Odbyły się warsztaty dla uczniów klasy czwartej i ich rodziców na 
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temat umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci oraz skutecznego 

uczenia się. 

Szkoła Podstawowa w Pruszczu zorganizowała wyjazd uczniów na zajęcia                

z fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Szkoła Podstawowa w Serocku zorganizowała wyjazd uczniów na zajęcia do  

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Zorganizowano szkolny turniej gier 

planszowych, turniej szachowy, Festiwal Nauki dla najmłodszych, Noc edukacyjną, 

Żywe lekcje historii dla uczniów klas I-III oraz projekt związany z badaniem czystości 

wód. Powołano „Matematyczne Biuro Detektywistyczne” i „Pokój zagadek”.  

Utworzono salę konferencyjną oraz kąciki relaksacyjne na szkolnych korytarzach. 

Uzupełniono wyposażenie do prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wzięli udział w wizycie studyjnej w celu 

wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych metod i form pracy. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie zorganizowała 

wyjazd uczniów na zajęcia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. 

Nauczyciele cyklicznie doskonalili swój warsztat pracy, by wspomóc uczniów            

w rozwijaniu ich kompetencji osobistych i społecznych, z nastawieniem na 

organizowanie własnego procesu uczenia się, rozwijanie samoświadomości, 

zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach oraz 

rozwijanie współpracy i asertywności. Stosowano spacer edukacyjny i obserwację 

koleżeńską jako metody wspierające zmianę. Odbyły się warsztaty  edukacyjne 

dla rodziców, przybliżające im zagadnienia związane z rozwojem kompetencji 

uczenia się, wspierania dzieci w procesie edukacyjnym oraz umiejętnego 

stawiania granic. 

3.6.1.5. Kadra pedagogiczna 

Większość nauczycieli zatrudnionych w Gminie to nauczyciele o najwyższym 

stopniu awansu zawodowego, posiadający pełne kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć z więcej niż jednego przedmiotu. 

Tabela 17. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu 

zawodowego 

Jednostka Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 
Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani RAZEM 

Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty 

Przedszkole 

w Pruszczu 
2 2 1 1 4 4 6 6 13 13,00 

Przedszkole 

w Serocku 
- - 1 1 2 2 4 2,14 7 5,14 

Punkt 

w Zbrachlinie 
- - - - 2 1,04 - - 2 1,04 
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SP Pruszcz - - 2 1,22 5 5 35 35 42 41,22 

SP 

Niewieścin 
- - 1 1 3 3 15 13,33 19 17,33 

SP Łowinek - - 2 2 5 3,44 10 7,06 17 12,5 

SP Serock - - 1 0,94 3 2,33 26 23,51 30 26,78 

Przedszkola 

razem 
2 2 2 2 8 7,04 10 8,14 22 19,18 

Szkoły 

podstawowe 

razem 

- - 6 5,16 16 13,77 86 78,90 108 97,83 

Źródło: SIO z dnia 30 września 2019 r. 

O optymalnej strukturze zatrudnienia świadczy poziom osiąganych przez 

nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego.   

Tabela 18. Średnie wynagrodzenia nauczycieli 

Stopień 

awansu 

zawodowego 

Średnie 

wynagrodzenie 

wymagane 

ustawą 

Średnioroczna 

liczba etatów 

nauczycielskic

h 

Wymagane 

wynagrodzenia 

razem (iloczyn 

poprzednich 

dwóch kolumn) 

Faktyczne 

wynagrodzen

ia dla 

nauczycieli 

na danym 

stopniu 

awansu 

Kwota 

różnicy 

 I-III IV-XII I-III IV-XII    

Stażysta 
3045,2

1 

3337,5

5 
1,66 1,96 66606,78 77851,13 11244,35 

Kontraktowy 
3380,1

8 

3704,6

8 
6,01 6,24 254987,87 282306,77 27318,90 

Mianowany 
4385,1

0 

4806,0

7 
20,25 20,52 1104868,43 1153682,65 48814,22 

Dyplomowany 
5603,1

9 

6141,0

9 
81,04 82,29 5654061,33 6117243,05 463181,72 

Źródło: Sprawozdanie RIO 

Kompetentny nauczyciel jest warunkiem osiągania sukcesów edukacyjnych 

uczniów. Mając ten fakt na uwadze, zmieniliśmy dotychczasowy sposób 

finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zastępując go systemowym 

procesem wspomagania nauczycieli w rozwoju zmierzającym do ciągłego 

podnoszenia jakości swojej pracy. W każdej szkole nauczyciele doskonalili swój 

warsztat pracy podczas cyklicznych warsztatów, oraz mając możliwość korzystania 

z doradztwa dedykowanych ekspertów edukacyjnych. 
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Nauczyciele realizują wiele nowatorskich rozwiązań i innowacji. Np.: 

W Niewieścinie powstała klasa z innowacyjnym programem matematyczno-

ekonomicznym. Nauczyciele realizowali wiele nowatorskich rozwiązań podczas 

realizacji projektów: Noc Bibliotek, Akademia Aktywności, W Niewieścinie 

smacznie, zdrowo i sportowo, Sztuka i Profilaktyka, Cztery Pory Roku oraz na 

zajęciach lekcyjnych czego przykładem jest sposób pracy ze związkami 

frazeologicznymi. Założono przyszkolny sad, opracowano przewodnik „Walory 

przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe Zespołu Parków 

Krajobrazowych nad Dolną Wisłą”, zmodernizowano szlak turystyczny w Parowie 

Cieleszyńskim,  

Nauczyciele ze Szkoły w Serocku zainicjowali szereg projektów, m.in. ABC 

ekonomii, Wielki Człowiek Małej Ojczyzny, Nasz Region – Nasza Historia, 2019 

Rokiem matematyki oraz zorganizowali wymianę międzynarodową z Mołdawią, 

przegląd talentów, warsztaty kulturowe i językowe z obywatelem Nowej Zelandii, 

badanie poświęcone korzystaniu przez uczniów z mediów społecznościowych, 

warsztaty z dietetykiem, Szkolny Turniej Rummikub-a oraz obchody Tygodnia 

Mózgu. Nauczyciele współorganizują wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe 

podczas tzw. spacerów edukacyjnych oraz kawiarenek dyskusyjnych. 

O skuteczności ich działań świadczą wysokie wyniki uzyskane przez uczniów m.in. 

podczas egzaminów zewnętrznych. 

Nauczyciele ze Szkoły w Pruszczu realizowali wiele projektów m.in. Dzień Postaci 

z bajek, Tydzień Mózgu i Święto Liczby Pi, dużo działań profilaktycznych np. Zdrowo 

żyj z całych sił. Mamo, tato nie chcę chipsów, jak mnie widzą tak mnie piszą. 

Nie hejtuję, reaguję. Zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego oraz Europejski Dzień 

Języków Obcych, Europejski Dzień Logopedy zwracający uwagę na komunikację 

alternatywną oraz całoroczny projekt „Dziecięce zabawy ludowe”. Szkołę 

wyróżnia organizacja różnorodnych akcji charytatywnych np. Obudź w sobie 

anioła, Festiwal Unihokeja oraz kampanie o tematyce historycznej np. BohaterOn – 

upamiętniająca Powstańców Warszawskich. 

Szkoła w Łowinku w ramach programu ERASMUS+ pozyskała dofinansowanie na 

rozwijanie kompetencji dzieci podczas działań realizowanych we współpracy ze 

szkołami z Niemiec, Portugalii i Grecji. Nauczyciele prowadzili wiele działań 

profilaktycznych – warsztaty dla uczniów i rodziców „Jak radzić sobie ze stresem 

i agresją”, Godziny wychowawcze ze światem, projekt „Lekcje z klasą”, konkurs na 

Klasowy kodeks etyczny promujący porozumienie bez przemocy, Nockę w szkole, 

wieczór poetycki „Każdy może kochać” na którym prezentowano twórczość 

poetycką dzieci, rodziców i nauczycieli, przedstawienie „Piękno to więcej niż 

wygląd”, warsztaty „Upieczone z miłości”, gminny konkurs plastyczny „Właśnie 

takie są anioły”, dyskusje o tolerancji „Nie szufladkujmy ludzi. Wszyscy jesteśmy 
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różni, ale wiele nas łączy”. Uczniowie wykonali mural o tematyce profilaktycznej. 

Zorganizowano poranki matematyczne. 

W Przedszkolu w Serocku nauczyciele zorganizowali m.in. Akademię Zdrowego 

Przedszkolaka, akcję charytatywną pod patronatem UNICEF, obchody 30. 

rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka, Światowy Dzień Zdrowego Jedzenia 

i Gotowania, projekt „Las” i „Dzieci świata”, Dzień Drzewa oraz zajęcia 

umuzykalniające. 

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie brały udział w kilku projektach 

– W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch, Ciekawe Zawody, W Krainie Wierszy Juliana 

Tuwima, Jesteśmy Zgraną Grupą. 

Nauczyciele Przedszkola w Pruszczu wspólnie opracowali nową koncepcję 

realizacji zadań dodatkowych, dzięki którym mają możliwość rozwijania 

dziecięcych pasji. Dzieci rotacyjnie biorą udział w warsztatach naukowych, 

teatralnych, tanecznych, plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowych oraz 

zajęciach z kodowania. Kadra stosuje w pracy plan daltoński oraz ocenianie 

kształtujące. Prowadzi ukierunkowane na zdiagnozowane potrzeby rodziców 

działania profilaktyczne.  

Wszystkie szkoły i przedszkola aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym 

organizując lub współorganizując festyny rodzinne, biesiady, konkursy, zawody, 

przeglądy i uroczystości. 
 

3.6.1.6. Finansowanie oświaty 

Wydatki Gminy w 2019 r. wynosiły 52.645.396,93 zł. Wydatki na jednego 

mieszkańca1 wyniosły 5.540,45 zł, z czego prawie 29%, czyli 15.232.052,44 zł 

przypadało na wydatki bieżące oświaty, w tym 79% stanowiły wynagrodzenia 

z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Subwencja 

oświatowa pokryła 66% wydatków bieżących. 

W 2019 r. kontynuowano budowę hali sportowej, zaadaptowano pomieszczenie 

na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego, prawie 300 tys. zł 

zainwestowano w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a ponad 230 tys. zł w remonty, 

w tym m.in. w remont klatki schodowej i wymianę oświetlenia w Szkole w Serocku, 

remont korytarzy, świetlicy i komina w Szkole w Pruszczu, wymianę drzwi w salach 

lekcyjnych w Szkole w Łowinku, remont łazienek, konserwację dachu i wymianę 

oświetlenia w Szkole w Niewieścinie, wymianę posadzki, malowanie ścian, 

adaptację pomieszczenia na obieralnię i konserwację placu zabaw                           

                                                 
1
 Stan na dzień 31.12.2019 r. (pobyt stały i czasowy) 
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w Przedszkolu w Pruszczu oraz naprawę dachu i malowanie szatni w Przedszkolu 

w Serocku. 

Tabela 19. Źródła finansowania 

Źródło Kwota 
% 

wydatków 

Subwencja oświatowa 10107904,00 66,36 

Dotacja celowa od innej jst 79994,73 0,53 

Dotacja celowa z budżetu państwa 422488,00 2,77 

          w tym dotacja celowa na zadania przedszkolne 280600,00 1,84 

Dotacja z Unii Europejskiej 472091,88 3,10 

Dochody własne 251638,42 1,65 

Środki własne Gminy 3614125,91 23,73 

WFOŚiGW 3209,50 0,02 

Subwencja ogółem 10107904,00 

w tym 
subwencja na zadania przedszkolne 761967,00 

subwencja na zadania szkolne 9345937,00 

Dotacje  na realizację  zadań  szkolnych 6209,50 

Środki na realizację  zadań  szkolnych razem 10114113,50 

WYDATKI 

Rozdziały objęte subwencją  

80101 Szkoły podstawowe 8000738,61 

80110 Gimnazja 671144,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 49832,00 

80148 Stołówki 217260,65 

80150 
Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach 

podstawowych 
1375110,39 

80152 
Specjalna organizacja nauki i metod pracy w 

gimnazjach 
96746,00 

80195 Pozostała działalność 783280,05 

85416 Pomoc dla ucznia o charakterze motywacyjnym 54900,00 

wydatki razem 11249011,70 

 

ŚRODKI WŁASNE 1134898,20 
Źródło: Księgi rachunkowe 

 

Tabela 20. Struktura całkowitych wydatków Gminy na zadania oświatowe w 2019r. 

 
Kwota zł Procent całości 

W przeliczeniu na 

ucznia/dziecko 

Wydatki ogółem 20058127,14 100 18469,73 
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Wydatki bieżące 
15232052,44 75,94 14025,83 

W tym:  

Wydatki na 

wynagrodzenia                     

z pochodnymi 

11763967,08 58,65 10832,38 

Wydatki osobowe 

niezaliczane do 

wynagrodzeń + ZFŚS 

975323,08 4,86 898,09 

Wydatki rzeczowe 2492762,28 12,43 2295,39 

 

Wydatki inwestycyjne 4826074,70 24,06 4443,90 
Źródło: Księgi rachunkowe 

 

Tabela 21. Wydatki bieżące Gminy w 2019 r. na zadania z zakresu oświaty 

 

 
Liczba 

uczniów 
Kwota zł 

Procent 

całości 
Na ucznia 

Przedszkola 

i oddziały 

przedszkolne 

297 3161238,57 20,75 10643,90 

Szkoły podstawowe 
789 

9686936,43 63,59 
13250,73 

Gimnazja 767890,00 5,04 

Stołówki  217260,65 1,42  

Dokształcanie 

i doskonalenie 

nauczycieli 

 49832,00 0,33  

Pomoc materialna 

dla uczniów 
73 96477,80 0,63 1321,60 

Inne wydatki 

bieżące 
 838845,24 5,52  

Transport uczniów 

do szkół 
418 413571,75 2,72 989,41 

Ogółem  15232052,44 100  

Źródło: Księgi rachunkowe  

 

Wszystkie działania podejmowane przez nasz Samorząd oraz społeczności 

szkół i przedszkoli służą realizacji celu, jakim jest kształtowanie nowej kultury 

uczenia się, budowanie przyjaznego dla ucznia środowiska zdobywania wiedzy, 

rozwijania umiejętności i kształtowania postaw. 
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3.6.2. Kultura, w tym wydarzenia plenerowe 

3.6.2.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu 

Jedna z instytucji kultury działająca na terenie gminy Pruszcz. Posiada 

majątek w postaci: 

 zbiorów bibliotecznych o wartości 331.743,03 zł, 

 gruntów o wartości 65 200,00 zł, 

 budynku biblioteki o wartości 927 407,63 zł, 

 środków trwałych (wartość powyżej 3 500,00 zł) o wartości 9368,98 zł. 

 

Dane statystyczne za 2019 r.: 

 zarejestrowano 1155 czytelników aktywnych, w tym 449 poniżej 19 roku 

życia, 

 udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 18 062 książek, 

 czytelnia biblioteczna odnotowała 12 722 wizyt, 

 GBP w Pruszczu w 2019 r. powiększyła swój księgozbiór o 1 235 woluminy za 

kwotę 21 510,89 zł, w tym 15 audiobooków na kwotę 395,31 zł, liczba 

zakupionych nowości wydawniczych w ramach dotacji z MKiDzN                     

w jednostkach inwentarzowych 315 woluminy książek za kwotę 6 268,00 zł, 

 GBP wykupiła dostęp do serwisu internetowego platformy Legimi (pakiet 

roczny -7 kodów miesięcznie)na kwotę 1 036 zł, liczba sesji 69, liczba 

pobranych dokumentów 48, 

 prenumerata czasopism: 29 tytułów, kwota 5 047zł, 

 liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku wyniosła 6 913, 

 stan księgozbiorów na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: GBP w Pruszczu – 21 539, 

filia w Serocku – 11 189, 

 liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biblioteki – 105, 

 wydarzenia kulturalne organizowane w świetlicach – 3. 
 

Rozliczenie źródeł finansowania za rok 2019: 

 dotacja podmiotowa z gminy 338 500,00 zł - wykorzystano w 100%, 

 dotacja z Biblioteki Narodowej 6 268,00 zł – wykorzystano w 100%, 

 dotacja z GKPiRPA 3000,00zł  - wykorzystano 100%, 

 dotacja z GKPiRPA 3000,00zł - wykorzystano 100%, 

 dotacja z Funduszu Sołectwa Pruszcz 5000,00zł  - wykorzystano 100%, 

 dotacja Na Dobry Początek. Edycja XI. 5466,00 wykorzystano 100%, 

 dotacja Działaj Lokalnie 2019 2100,00 wykorzystano 100%, 

 dotacja  „mPotęga” 5000,00 zł. wykorzystano 100%, 

 pozostałe przychody 894,00 zł – wykorzystano w 100%. 
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3.6.2.2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 

Główna instytucja kultury działająca na terenie gminy Pruszcz. Posiada 

majątek w postaci środków trwałych i wyposażenia, zapasów towaru, należności 

oraz środków pieniężnych. Budynki i pomieszczenie, w których GOKSiR prowadzi 

swoje zadania statutowe są własnością Urzędu Gminy w Pruszczu, przekazane 

instytucji w nieodpłatne użytkowanie.  

Kapitał własny instytucji na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 301 562,78 zł                        

i zostanie zwiększony o zysk netto za 2019 r., tj. o 74 319,70 zł.  

Przychody w 2019 r. wyniosły 1 182 785,81 zł i obejmowały:  

 sprzedaż towarów i usług – 156 966,64 zł,  

 pozostałe wpływy – 10 644,21 zł,  

 dotację z Urzędu Gminy – 1 015 174,96 zł.  

W 2019 r. GOKSiR zorganizował ok. 40 imprez kulturalno – rozrywkowych dla 

mieszkańców gminy Pruszcz.  

3.6.3. Sport 

Gmina wspiera rozwój sportu zgodnie uchwały nr XV/125/15 Rady Gminy 

Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. Wysokość środków finansowych określona                   

w uchwale budżetowej na 2019 r. przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu               

w 2019 r. wyniosła 171 tys. zł. Po rozliczeniu dotacji kwota środków przeznaczonych 

na wspieranie rozwoju sportu w 2019 r. wyniosła 165 893,14 zł. 

Dotacja została wykorzystana przez trzy Kluby Sportowe: LKS Pomorzanin 

Serock, LKS Start Pruszcz oraz LUKS Serock. 

Tabela 22. Przyznanie dotacji klubom sportowym 

Źródło: Opracowanie własne 

Środki finansowe przeznaczono na realizacje wyznaczonych celów: 

LKS Pomorzanin Serock 

Wnioskodawca Kwota przyznana Kwota rozliczona Kwota zwrócona 

LKS POMORZANIN Serock 70 000 65 000 5 000 

LKS START Pruszcz 70 000 70 000 0 

LUKS SEROCK 31 000 30 893,14 106,86 

Razem 171 000 165 893,14 5 106,86 
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1. Poprawa warunków uprawiania sportu  poprzez prowadzenie treningów 

przez dodatkowego trenera w grupach senior, junior, młodzik, żak i orlik oraz 

zakup sprzętu.  

2. Organizacja turnieju dla młodzików. 

3. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu 

poprzez organizację mini kolonii w okresie ferii oraz obozu letniego dla dzieci. 

LKS Start Pruszcz 

1. Poprawa warunków uprawniania sportu na terenie gminy Pruszcz poprzez 

prowadzenie treningów dla 5 drużyn (seniorzy, seniorki, trampkarze, 

młodzicy, żacy) oraz zakup sprzętu sportowego. 

2. Podniesienie wyników sportowych przez zawodników poprzez udział drużyn 

w treningach i meczach w ramach rozgrywek organizowanych przez KPZPN 

oraz w meczach kontrolnych. 

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz aktywnego spędzania 

czasu wolnego poprzez zorganizowanie Dnia Piłkarza dla wszystkich grup 

wraz z rodzicami i mieszkańcami gminy Pruszcz.  

LUKS Serock 

1. Poprawa warunków uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży szkół wiejskich 

na terenie Gminy Pruszcz poprzez prowadzenie treningów.  

2. Podniesienie wyników sportowych przez zawodników klubu poprzez 

organizację wyjazdów na zawody sportowe. 

3. Zwiększenie promocji aktywnego trybu życia poprzez organizowanie imprez 

sportowych: XII Papieskie Biegi Przełajowe, XVIII Gminne Biegi Przełajowe                 

z okazji Dnia Dziecka. 
 

3.6.4. Ochrona zdrowia, badania profilaktyczne 
 

Na terenie gminy Pruszcz funkcjonują trzy ośrodki zdrowia: 

- Przychodnia Zdrowia " Nowy Szpital" w Pruszczu i Serocku, 

- Przychodnia Rodzinna "Almedic" w Pruszczu, 

- Przychodnia Zdrowia "Agamed" w Pruszczu. 

 

 W 2019 raku na terenie Gminy Pruszcz odbyło się sześć postojów 

mammobusów podczas których, zostały przeprowadzone bezpłatne badania 

mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, realizowane przez Firmy: LuxMed 

Diagnostyka Sp.zoo , MEDICA Sp.zoo , GENEVA TRUST Polska Sp.zoo oraz Centrum 

Onkologii im. prof.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy realizujące świadczenia zdrowotne 
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w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka 

piersi. 

  W ostatnim kwartale 2019 r. Szkoły Podstawowe w Niewieścinie, Serocku, 

Łowinku i Pruszczu, wzięły udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.  

W ramach realizacji programu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne wśród 

uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. 
 

3.6.5. Funkcjonowanie Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego                

w Pruszczu 

Na terenie Gminy Pruszcz funkcjonuje Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, 

który jest Domem Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Posiada 

zezwolenie Wojewody na 49 miejsc dla kobiet i mężczyzn. Prowadzony jest przez 

Związek Gmin tj. Świecie, Pruszcz, Dobrcz, Jeżewo.  

 

Na dzień 31.12.2019 r. w Ośrodku przebywali mieszkańcy z nw. gmin/miast:  

 Pruszcz   9 osób 

 Świecie   18 osób  

 Dobrcz   3 osoby 

 Bydgoszcz   8 osób 

 Dragacz   1 osoba 

 Świekatowo  2 osoby  

 Toruń    2 osoby 

 Chełmno   2 osoby 

 Kęsowo   1 osoba  

 Jeżewo  2 osoby 

 Tuchola   1 osoba 
 

Finanse  

Źródłem dochodów w 2019 r. były:  

 dochody własne – 2 111 199,52 zł,  

 pozostałe dotacje – 92 890,50 zł.  

 

Plan dochodów zrealizowano w 99,63%.  

Wydatki budżetu za 2019 r. wykonano w kwocie 2 212 125,93 zł.  

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%. 

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek 

Opiekuńczy w Pruszczu na dzień 31.12.2019 r.  

Mienie komunalne stanowiące własność Ośrodka:  
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 garaż murowany na 2 pojazdy o wartości         21 704,22 zł,  

 chodnik spacerowy wewnętrzny z kostki typu „polbruk” (186m2) 9 798,20 zł,  

 plac przed garażem z kostki typu „polbruk” (78m2)         5 406,99 zł,  

 ogrodzenie z cegły i stali od strony ulicy          51 909,90 zł.  

 

Inne środki trwałe stanowiące własność Ośrodka:  

 urządzenia techniczne        224 172,45 zł,  

 środki transportu         116 300,00 zł,  

 pozostałe maszyny i urządzenia      123 751,57 zł.  

Razem wartość brutto środków trwałych stanowiących własność Ośrodka 

464 224,02 zł.  

Ponadto Ośrodek otrzymał w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony 

od Zarządu Gminy Pruszcz (umowa zawarta 6.10.1998 r.) kompleks obiektów                     

z wyposażeniem położony na działce przy ul. Łowińskiej 9 w Pruszczu o powierzchni 

0,80 ha. 

3.6.6. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu   
 

Zakład posiada majątek w postaci należności oraz środków pieniężnych. 

Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminy w Pruszczu. Kapitał 

podstawowy zakładu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 63.158,30 zł zostanie 

powiększony o zysk z 2019 roku., tj 23.136,33 zł 

Przychody w 2019 r. wyniosły 497.275,32 zł: 

 sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 485.633,32 zł 

 pozostałe dochody 11.642,00 zł. 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 41.932,03 zł oraz 19,32 

zł z funduszu socjalnego. 

W 2019 r. 629  pacjentów skorzystało z porad lekarskich, a 1215 z zabiegów  

rehabilitacyjnych. Liczba wykonanych usług ( zabiegów ) 83 970.  

W 2019 roku z wizyt fizjoterapeutycznych skorzystało 64 pacjentów, liczba 

wykonanych usług 122. 

 

3.6.7. Bezpieczeństwo Publiczne 

3.6.7.1. Ochotnicze Straże Pożarne  

Nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców czuwają Ochotnicze Straże 

Pożarne, Posterunek Policji w Pruszczu oraz Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z.o.o. 
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Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest 13 jednostek OSP: 

 liczba członków zwyczajnych 442, w tym mężczyzn 400, kobiet 42, 

 liczba członków honorowych 27, wspierających 1, 

 liczba członków razem 470; w tym mężczyzn 428, kobiet 42, 

 liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział                  

w działaniach ratowniczo- gaśniczych 108; w tym mężczyzn 103, kobiet 5. 

 

Na terenie Gminy działa 7 jednostek mobilnych. Jednostki typu                                   

S (samochodowe) to: OSP Pruszcz, OSP Brzeźno, OSP Wałdowo, OSP Łowinek, OSP 

Serock, OSP Parlin i jednostka pomocnicza OSP Łowin - te jednostki posiadają na 

wyposażeniu samochody specjalne-pożarnicze. Spośród tych jednostek                          

3 jednostki: OSP Pruszcz, OSP Brzeźno i OSP Wałdowo włączone są do Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i swoim zasięgiem dysponowani są zarówno do 

akcji i zdarzeń nie tylko na terenie gminy Pruszcz, ale także na terenie powiatu, 

województwa i kraju. W powyższych jednostkach działa 108 strażaków ochotników, 

którzy niosą pomoc podczas miejscowych zdarzeń, wypadków komunikacyjnych, 

nawałnic, pożarów itp. 

W roku 2019 poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział                      

w działaniach ratowniczych i wyjeżdżały do akcji następująco: 

 OSP Brzeźno – 29 

 OSP Pruszcz – 80 

 OSP Wałdowo – 53 

 OSP Łowin – 8 

 OSP Łowinek – 24 

 OSP Parlin – 6 

 OSP Serock – 22 

 W 2019 r. na utrzymanie w gotowości bojowej siedmiu jednostek OSP 

działających na terenie gminy Pruszcz wydano – 169.343,39 zł. w tym konserwacja 

sprzętu OSP, badania lekarskie, ubezpieczenie OC strażaków, ubezpieczenie 

samochodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ppoż, 

zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu 

ratowniczego. 
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Poza tym przyznano dotacje: 

 na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla OSP Wałdowo i dla OSP 

Łowinek - 12.684,00 zł, 

 za zakup hełmów bojowych dla OSP Pruszcz – 2.000,00 zł. 

Na zakup używanego wozu bojowego FORD TRANSIT dla jednostki OSP Parlin 

udało się pozyskać środki z: 

 Gminy Pruszcz (dotacja) – 25.000,00 zł. 

 sponsorzy, mieszkańcy Parlina i Małociechowa – 25.000,00 zł. 

 Zarządu Gminnego ZOSP RP – 10.000,00 zł. 

 Starostwa Powiatowego  w Świeciu – 5.000,00 zł. 

 

Fot. Wóz bojowy OSP Parlin 

 

Gmina Pruszcz przyznała również dotację celową w kwocie 652.000,00 zł. na 

rozbudowę remizy OSP w Pruszczu. 

 

Fot. Remiza OSP w Pruszczu 
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Ogólnie Plan budżetowy na roku 2019 na Ochotnicze Straże Pożarne 

przedstawiał się w kwocie w wysokości 878.861,55 zł. z czego wydatkowano 

869.368,54 zł. 

 

Tabela 23. Wykaz sprzętu na wyposażeniu w jednostkach OSP do działań 

ratowniczo-gaśniczych: 

Lp Wyposażenie 

OSP 

KSRG  

Łowin 

 

Łowinek 

 

Parlin 

 

Serock 
Brzeźno Pruszcz Wałdowo 

1. Samochód 

pożarniczy 

ciężki 

- 1 1 - - - - 

2. Samochód 

pożarniczy 

średni 

1 1 1 1 1 - 1 

3. Samochód 

pożarniczy 

lekki 

- - - - - 1 - 

4. Motopompy 3 - 1 1 1 1 - 

5. Motopompy 

pływające 

1 1 - - - - 1 

6. Motopompy 

szlamowe 

1 1 1 1 1 1 1 

7. Piły spalinowe 

do drewna 

4 3 2 2 3 1 3 

8. Agregaty 

prądotwórcze 

1 2 2 - 1 1 1 

9. Łódka                       

z silnikiem 

spalinowym 

- - 1 - - - - 

10 Sprzęt 

hydrauliczny 

ratownictwa 

technicznego 

1 1 1 - 1 - 1 

Źródło: Urząd Gminy w Pruszczu 
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3.6.7.2. Posterunek Policji  

Posterunek Policji w Pruszczu zatrudnia 8 funkcjonariuszy i dysponuje 2 

radiowozami. W 2019r Policja interweniowała 941 razy. 

 

Tabela 24. Działalność interwencyjna w 2019r. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1. Kradzież mienia 7 

2. Kradzież z włamaniem 5 

3. Przestępstwa przeciwko życiu 

(uszkodzenie ciała) 

1 

4. Znęcanie się nad rodziną 7 

5. Uchylanie się od płacenia alimentów 61 

6. Wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi 51 

7. Kradzieże § 119KW 14 

8. Wykroczenia drogowe 

w tym: 

97 

Kolizje 91 

Wypadki drogowe 6 

Zabici 2 

Źródło: Posterunek Policji w Pruszczu 

 

3.6.7.3. Spółka Komunalna „Błysk“ 

W 2019r Spółka Komunalna „Błysk”sp.z.o.o. w ramach programu 

operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Wodnej na terenie Gminy Pruszcz poprzez 

przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę 

sieci wodociągowej w miejscowości Serock, otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 

w Toruniu dofinansowanie w kwocie 28.157,00zł. Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Serock wyniosła 74.610,50zł a przebudowa pompowni w Topolnie 

188.928,00zł. 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z.o.o w Grudziądzu co najmniej raz                

w miesiącu bada jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy do spożycia. 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świeciu bada wodę w miarę 

potrzeb. 
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Tabela 25. Harmonogram badania wody w 2019r. 

Lp. Nazwa i 

kod 

wodociągu 

PPPW IP PPWOD Termin kontroli 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Wodociąg 

Pruszcz 

0414PWOD

0003 

Wyzwolenia 0414PPPW0392   MK        MK  

Wyzwolenia 0414PPPW0392      M

P 

 MK     

Poniatowskiego 0414PPPW0427   MK          

2. Wodociąg 

publiczny 

Topolno 

0414PWOD

0009 

Topolno 0414PPPW0417             

Topolno 0414PPPW0068   MK          

Topolno 0414PPPW0417   MK   M

P 

 MK   MK  

3. Wodociąg 

publiczny 

Serock 

0414PWOD

0010 

Serock 0414PPPW0428             

Serock 0414PPPW0428   MK   M

P 

 MK     

Serock 0414PPPW0429   MK        MK  

MK – monitoring kontrolny 

MP- monitoring przeglądów 

Źródło: Spółka Komunalna „Błysk” Sp.z.o.o. 

IV. Gmina Pruszcz w rankingach 
 Ranking GUS 

Z opublikowanego w 2019 roku przez Główny Urząd Statystyczny zestawienia 

wynika, że średnie dochody gmin w 2019 r. wyniosły 4,8 tys. zł na jednego 

mieszkańca. W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne - 

czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT  oraz  subwencję 

ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne. 

Gmina Pruszcz z dochodem 4 533 zł (w zeszłym roku było 4,5 tys. zł) na jednego 

mieszkańca zajmuje w zestawieniu 1 418  pozycję (w zeszłym roku była to 819 

pozycja) na 2 478 gmin. 

 Ranking „Wspólnoty”   

Opublikowane w styczniu  2020 r. opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza 

z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane 

są tu na podstawie danych z GUS.  

- Ranking Dochodów JST 

Gmina zajmuje 590 pozycję (2018 rok) z dochodem 3 051,34 na osobę.  

W porównaniu do poprzednich lat zauważamy tendencję wzrostową.  
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W 2017 Gmina plasowała się na 739 miejscu, w 2016 – 613, w 2015 – 968,  

w 2014 – 1053. 

- Ranking Wydatków Inwestycyjnych Samorządów 

W latach 2016-2018 – 766 pozycja z wartością 644,49 zł na mieszkańca. 

 Samorządowy Lider Edukacji 2019 

Gmina Pruszcz uzyskała Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji 2019 

oraz wyróżnienie przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w IX 

edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Ideą Programu 

"Samorządowy Lider Edukacji" jest promocja samorządów, które posiadają 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także 

podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  

 

V. Podsumowanie 
W 2019 roku realizowaliśmy plany i zadania przyjęte w poprzednich latach. 

Plan budowy dróg gminnych został wykonany w całości. Przesunięcie nastąpiło 

po stronie powiatu, tj. budowy drogi powiatowej Pruszcz – Brzeźno, która 

realizowana jest obecnie.  

Zadania inwestycyjny dofinansowywane były ze środków Unii Europejskiej jak 

i z budżetu państwa.   

Sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy, szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przyniosło efekty w postaci 

zadowolenia mieszkańców z realizowanych zadań infrastrukturalnych                                 

i społecznych.  

Fot. Dyrektor GCO Anna Szafrańska,  

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski  
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Należy bardzo wysoko ocenić funkcjonowanie jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych, ich ukompletowanie i stan osobowy.  

Integracja społeczna to zasługa prężnie działających Kół Gospodyń 

Wiejskich, a jest ich w gminie już 7, Sołtysów i Rad Sołeckich. Wspólna realizacja 

pomysłów przyczynia się nie tylko do powstawania nowych obiektów, integracji 

społecznej, ale również do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych                                 

i oszczędnościowych. Chociażby takich jak sadzenie drzew i krzewów, budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż paneli fotowoltaicznych czy też 

wymiana oświetlenia z sodowego na ledowe.  

Uważam, że cel jaki sobie postawiliśmy na 2019 rok został osiągnięty. Przed 

nami nowe zadania, które już realizujemy. Przyszłość to dalszy zrównoważony 

rozwój gminy przy pozytywnym nastawieniu wszystkich mieszkańców.  

 

 

       Wójt Gminy Pruszcz 

       Dariusz Wądołowski 


