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Strategia Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Powiatu Kwidzy ńskiego – przyj ęta Uchwał ą nr 
XIX/131/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 kwi etnia 2000 r. w sprawie przyj ęcia Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzy ńskiego.  
 
Zmiany Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Po wiatu Kwidzy ńskiego :  
 

1. Uchwała nr XLVIII/337/2002 Rady Powiatu w Kwidzy nie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu K widzy ńskiego 

2. Uchwała nr XVII/105/2003 Rady Powiatu Kwidzy ńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu K widzy ńskiego 

3. Uchwała nr XXIII/166/2004 Rady Powiatu Kwidzy ńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 
zmian w Uchwale nr XVII/105/2003 Rady Powiatu Kwidz yńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w 
sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Kwidzy ńskiego  

4. Uchwała nr XLII/304/2005 Rady Powiatu Kwidzy ńskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu K widzy ńskiego 

5. Uchwała nr XXXIX/231/2009 Rady Powiatu Kwidzy ńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu K widzy ńskiego. 
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WSTĘP 
 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego jest 

dokumentem, który pełni rolę schematu integrującego działania uczestników Ŝycia 

gospodarczego i społecznego, przy jak największym udziale mieszkańców powiatu 

kwidzyńskiego, do których adresowane jest to opracowanie. 

 

Proces uspołecznienia budowy i aktualizacji strategii został oparty na metodzie 

aktywnego planowania strategicznego, zwanego takŜe planowaniem partnerskim i 

partycypacyjnym, z udziałem mieszkańców powiatu reprezentujących róŜne grupy 

społeczno-zawodowe. 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego jest 

dokumentem o charakterze ogólnym, odnoszącym się do długiego horyzontu czasowego i 

poprzedzającym sformułowanie szczegółowych projektów. 

 

PoniŜszy dokument składa się z kilku istotnych elementów. Pierwszym z nich jest 

określenie stanu faktycznego. W dalszej części określono misję rozwoju, która w 

najbardziej ogólny sposób określa przyszły charakter powiatu kwidzyńskiego. Ma postać 

syntetyczną i hasłową. Strategia określa takŜe priorytety rozwoju powiatu w 

poszczególnych dziedzinach Ŝycia społeczno-gospodarczego, a takŜe cele strategiczne w 

zakresie ich osiągania, którym z kolei przyporządkowano określone kierunki działania, 

wyznaczające sposób ich realizacji. Dokument określa równieŜ wariant rozwoju społeczno-

gospodarczego powiatu, a takŜe sposób jego wdraŜania i monitorowania.  

 

Charakter opracowania wyklucza zamieszczanie jakichkolwiek kalkulacji 

finansowych oraz określenia źródeł finansowania. Zgodnie z metodologią budowy strategii 

powyŜsze elementy znajdą się w innych dokumentach oraz w szczegółowych projektach.



 4  
 

 

 
 
 
 
 
 

STAN OBECNY 
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CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 
 

Powiat kwidzyński leŜy w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego w 

regionie Dolnego Powiśla. 

Powiat kwidzyński jest obszarem typowo rolniczym, z silnym ośrodkiem Ŝycia 

gospodarczego, jakim jest stolica powiatu – miasto Kwidzyn. Na terenie powiatu występują 

malownicze jeziora, zabytki historyczne, lasy oraz szlaki turystyczne. 

Rysunek nr 1 – Poło Ŝenie powiatu kwidzy ńskiego w Województwie Pomorskim 

 
 

DANE STATYSTYCZNE  
 

Tabela nr 1 - Podstawowe dane statystyczne 

 2012 * 

Powierzchnia 835,00 km2 

Ludno ść ogółem 83 783 

Ludno ść na 1 km 2 100,34 

 
* stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
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Tabela nr 2 - Powierzchnia i ludno ść powiatu z podziałem na poszczególne gminy 

 Powierzchnia w km²* Ludno ść ogółem* 

Powiat kwidzy ński 835 83 783 

Miasto Kwidzyn 22 38 931 

Gmina Kwidzyn 207 11 119 

Miasto i Gmina Prabuty 197 13 373 

Gmina Ryjewo 104 5 985 

Gmina Sadlinki 112 5 893 

Gmina Gardeja 193 8 482 

 
* stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
 

 
DEMOGRAFIA   

 
 W skład powiatu kwidzyńskiego wchodzą następujące jednostki administracyjne: miasto 

Kwidzyn, miasto i gmina Prabuty, gmina Gardeja, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina 

Sadlinki. 

Rysunek nr 2 - Podział administracyjny powiatu kwidz yńskiego 
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Tabela nr 3 - Ludno ść powiatu z podziałem na płe ć 

 2012* 

Ludno ść ogółem 83 783 

Ludno ść na terenie miast 47 786 

w tym męŜczyźni 23 229 

w tym kobiety 24 557 

Ludno ść na wsi 35 997 

w tym męŜczyźni 18 365 

w tym kobiety 17 632 
 
* stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
 

 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU R EGON  
Tabela nr 4 – Liczba podmiotów gospodarki narodowej  wpisanych do rejestru REGON 

 2008* 2009** 2010*** 2011**** 2012***** 

Ogółem 7 467 7 624 7 914 7 770 7 847 

Sektor prywatny 7 111 7 264 7 554 7 449 7 532 

- w tym spółdzielnie 38 39 39 39 39 

Sektor publiczny 356 360 360 321 315 

- w tym przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 - - 

 
* stan na dzień 31.12.2008 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
**stan na dzień 31.12.2009 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
***stan na dzień 31.12.2010 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
**** stan na dzień 31.12.2011 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
***** stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
 

 
ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE  

  
Na terenie powiatu kwidzyńskiego funkcjonuje 270 organizacji pozarządowych. Wśród nich 

wyróŜniamy: 

1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 175 

2. Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej – 41 

3. Uczniowskie kluby sportowe – 30 

4. Stowarzyszenia zwykłe – 9 

5. Fundacje – 15 

Ponadto na terenie powiatu kwidzyńskiego działa 35 ochotniczych straŜy poŜarnych. 

 
Stan na dzień 25.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 
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DANE OGÓLNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 
 

� INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

Drogi krajowe   37,265 km 

Drogi wojewódzkie            184,204 km 

Drogi powiatowe (w miastach)   0,00 km 

Drogi powiatowe (poza miastami)            235,633 km 

Razem            457,102 km 

Stan na dzień 21.11.2013 r./ źródło: wg informacji własnych oraz zarządców dróg. 

 
� KANALIZACJA I  WODOCIĄGI 

 
Tabela nr 5 – Kanalizacja i wodoci ągi  

Gmina Kanalizacja ( km ) Wodoci ągi ( km ) 
Miasto Kwidzyn 94,6 *** 121,80 *** 
Gmina Gardeja 75 * 212,2 * 
Gmina Kwidzyn 87 *** 164,80 *** 
Miasto i Gmina Prabuty 36,5 ** 183,9 *** 
Gmina Ryjewo 22,6 * 91,7 * 
Gmina Sadlinki  26 * 90,2 * 

 
Stan na dzień 15.10.2009 r./ źródło: wg informacji własnych z gmin powiatu. 
* Stan na dzień 27.09.2013 r. ./ źródło: wg informacji z gminy. 
** Stan na dzień 30.09.2013 ./ źródło: wg informacji z gminy. 
*** Stan na dzień 31.12.2012./ źródło: wg informacji z gminy. 
 
 
 
 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W POWIECIE 

 
Tabela nr 6 – Infrastruktura społeczna w powiecie  
 

Lp Nazwa jednostki Ilość 
obiektów 

Rok 
budowy  

Stan techniczny 

1 
Starostwo Powiatowe  w 
Kwidzynie  
ul. Kościuszki 29 b 

1 1920 
Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym 
(po adaptacji w 2009r.) 

2 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Kwidzynie  
ul. Konarskiego 12 

1 
1937-39 
zabytek 

Budynek w dobrym stanie technicznym. W 2004-
2006 odnowiono elewację, wymieniono pokrycie 
dachu i częściowo wymieniono stolarkę okienną. 
Wyremontowano ,,Aulę Rodła” oraz chodniki i 
place wewnętrzne.  

3 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w 
Kwidzynie  ul. Słoneczna 2 

2 1991 
Budynek w dobrym stanie, wyposaŜony w halę 
sportową.  

4 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Kwidzynie ul. Słowiańska 17 
 
 
 

2 
1835-37 
zabytek 

Budynek szkoły wymaga renowacji. 
Warsztaty adaptowano na salę sportową. W 
2005 r wyremontowano aulę. W 2012 r. 
wykonano modernizację instalacji co i włączono 
do sieci PEC. 
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5 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Kwidzynie  
ul Katedralna 3 

2 1/2 
1873 

zabytek 

Budynek szkoły kwalifikuje się do renowacji. W 
2012 r. wybudowano pełnowymiarową halę 
sportową i wymieniono pokrycie dachu budynku 
szkoły. 
Lokale mieszkalne przy ul. Katedralnej 3  
sprzedano.  
Budynek internatu przy ul. Grudziądzkiej 
wymaga jedynie termomodernizacji (Zarządcą 
tego budynku jest Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ) 

6 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Kwidzynie  
ul Staszica 25 

3 1953-71 

Dwa obiekty szkolne przy ul. Staszica i ul. 
Ogrodowej w dobrym stanie, wykonana 
termomodernizacja. Budynek przy ul. Staszica 
27 wymaga termomodernizacji. Wybudowano 
zespół boisk.  
Pozostałe obiekty przeznaczone do zbycia lub 
remontu.  

7 
Zespół Szkół Gimnazjalnych 
Kwidzyn ul. Hallera 5 

1/2 Ok. 1960 
Po nakładach poniesionych na remonty budynek 
w stanie dobrym.  

8 
Zespół Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie  ul. Ogrodowa 6 

2 1971 
Obiekt wyremontowany, adaptowany na 
potrzeby kształcenia specjalnego w 2012 r. 

9 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Barcicach 3 

1927-
1970 

Wykonano częściowy remont budynku szkoły. 
Wymieniono system grzewczy na ogrzewanie 
ekologiczne. W 2010 dokonano adaptacji starej 
części budynku, termomodernizacji obiektów 
oraz wyremontowano pomieszczenia.  

10 
Szpitalny Oddział Opieki 
Paliatywnej w Kwidzynie  ul. 
Malborska 18 a 

1 2006 
Obiekt nowy, stan techniczny bardzo dobry. 

11 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Kwidzynie   
ul. Grudziądzka 30 

1 
1880 

zabytek 

Stan techniczny po remoncie i adaptacji dobry. 
Wykonano remont dachu i wymianę pokrycia. 

12 
Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie  
ul. Malborska 18 

3 nn 
Obiekty w stanie dobrym. Wykonano rozbudowę 
i termomodernizację. 

13 
Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie  
ul Słoneczna 14 

14 1910 

Obiekty utrzymane w stanie dobrym. Obiekty 
mieszkalne wymagają  kompleksowej 
termomodernizacji. 
 

14 
Dom Dziecka w Kwidzynie ul. 
Braterstwa Narodów 56/58 

3 nn 
Obiekt przeznaczony do zbycia. 

15 
Rodzinny Dom Dziecka w 
Dankowie 13 

1       nn 
Obiekt nabyty i wyremontowany w 2006r. 

16 
Dom dla Dzieci w Kwidzynie  
ul. Malborska 18 b 

1 2006 
Stan techniczny bardzo dobry. 

17 
Dom dla Dzieci w Kwidzynie 
Ul. Staszica 27 a 

1 2008 
Stan techniczny bardzo dobry. 

18 
Dom dla Dzieci w Ryjewie  
Ul. Donimirskich 4  1 2008 

Stan techniczny bardzo dobry. 

19 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Prabutach  

7 1935 
Budynek szkoły w stanie dobrym, wymaga 
termomodernizacji. Część obiektów do zbycia. 

 
 
Stan na dzień 08.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 
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INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA W POWIECIE 
 

Powiat kwidzyński jest powiatem o charakterze rolniczym co sprawia, Ŝe rozwój 

infrastruktury telekomunikacyjnej na tym terenie był przez lata mocno ograniczony przez 

operatorów jako nie rokujący szans na zwrot poniesionych inwestycji, zwłaszcza na jego 

obszarach wiejskich. PołoŜona na terenie powiatu sieć nie pokrywa całości jego obszaru, jest 

podzielona między kilku nie współpracujących ze sobą operatorów, a tam gdzie istnieje nie 

kaŜdy moŜe korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu z uwagi na niewystarczające 

warunki techniczne. Obecnie standardem wśród potrzeb uŜytkowników staje się Internet 

szerokopasmowy o prędkości 6 MB i wyŜszych. Według badania Biura Studiów i Projektów 

Łączności oraz ITTI Sp. z.o.o. przeprowadzonego we wrześniu 2007 r. stan pokrycia siecią dla 

terenu powiatu kwidzyńskiego wynosił 40%. Obecnie brak jest dokładnych danych, poniewaŜ 

operatorzy nie udzielają takich informacji, jednak mając na uwadze rozwój sieci w ostatnich 

latach, moŜna załoŜyć Ŝe obecnie obszar ten wnosi około 54 % dla sieci kablowych zdolnych 

dostarczyć Internet szerokopasmowy. Internet dostarczany przez operatorów GSM, mimo 

teoretycznego zasięgu na teren całego kraju, nie jest brany pod uwagę, z uwagi na bardzo 

niską jakość i prędkość połączeń ( do 1 MB/s realnie) w obszarach słabo zurbanizowanych.  

PoniŜej dane będące wynikiem tego badania dla terenu powiatu kwidzyńskiego. 

Na terenie powiatu kwidzyńskiego działa 5 duŜych krajowych operatorów telekomunikacyjnych 

wykorzystujących sieci kablowe stacjonarne oraz 4 operatorów GSM świadczących usługi 

dostępu do Internetu. Ponadto na terenie niektórych miejscowości funkcjonują lokalni dostawcy 

usług dostępu do Internetu wykorzystujący technologie kablowe lub radiowe WiFi. Operatorzy 

krajowi, oprócz TPSA działają przede wszystkim na terenie 2 miast: Kwidzyn i Prabuty. 

Telekomunikacja Polska obejmuje swoją siecią cały powiat kwidzyński, a usługi dostępu do 

Internetu świadczy w blisko 70% wszystkich miejscowości. Operatorzy GSM działają na terenie 

całego powiatu, dostęp do usług internetowych jest zaleŜny od zasięgu stacji bazowych GSM. 

Pozostali ( Netia, Vectra, Multimedia ) ograniczają się do większych miast (Kwidzyn, Prabuty). 

Usługi dostępu do Internetu dla wszystkich krajowych operatorów są elementami pakietu 

świadczonych przez nich usług. I tak, operatorzy telekomunikacyjni TPSA, Dialog, Netia 

świadczą je wraz z powszechnymi usługami telekomunikacyjnymi (telefon), operatorzy telewizji 

kablowych (Vectra, Multimedia) świadczą je przy okazji usług telewizji i telefonii stacjonarnej. 

Wśród ankietowanych gospodarstw domowych w powiecie kwidzyńskim około 48% posiada 



 11  
 

 

jeden komputer, a 7% deklaruje posiadanie więcej niŜ jednego komputera w domu. 

Stan na dzień 18.09.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 

 
STRUKTURA POWIERZCHNI  

 
 Powiat kwidzyński charakteryzuje się wysokim udziałem uŜytków rolnych w stosunku do 

całkowitej powierzchni i wynosi ok. 63 %. Lasy zajmują ok. 23 % ogółu powierzchni powiatu. 

 
Stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
 
 
Tabela nr 7  – Scalenia gruntów w powiecie  

 
 

Lp.  Miejscowo ść Powierzchnia scalenia ( ha ) 
1 Jarzębina ( gmina Ryjewo ) 538,00 
2 Rudniki ( gmina Ryjewo ) 640,00 

 
W ramach prac poscaleniowych wykonano remont wytypowanych odcinków dróg gminnych o łącznej 
długości 3,4 km. 
 
Stan na dzień 04.10.2013 r./ źródło: według informacji własnych Geodety Powiatowego. 
 
 
 
FORMY OCHRONY PRZYRODY W POWIECIE   

 
W powiecie kwidzyńskim obszary objęte ochroną ze względu na walory przyrodnicze 

wynoszą 25 823,88 ha, co stanowi 30,9 % terenu powiatu. Występują tu następujące formy 

ochrony przyrody: 

1. Rezerwaty przyrody: 

� „Kwidzyńskie Ostnice” 

� „Jezioro Liwieniec” 

2. Obszary chronionego krajobrazu: 

� Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej 

� Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu 

� Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu 

� Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

� Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 

� Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy 

� Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry 

3. Pomniki przyrody – łącznie na terenie powiatu ustanowiono 117 pomników przyrody: 

� Miasto Kwidzyn – 43 

� Miasto i Gmina Prabuty – 24 
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� Gmina Gardeja – 23 

� Gmina Sadlinki – 10 

� Gmina Ryjewo – 7 

� Gmina Kwidzyn – 10 

4. UŜytki ekologiczne – na terenie powiatu kwidzyńskiego znajdują się trzy uŜytki 

ekologiczne: 

� w Gminie Gardeja – o powierzchni 36,7 ha ( przedmiotem ochrony są tereny bagienne i 

łąka śródleśna )  

� w Gminie Sadlinki – o powierzchni 4,20 ha ( przedmiotem ochrony są lasy łęgowe ) 

� W Gminie Ryjewo  - o powierzchni 3,64 ha ( przedmiotem ochrony jest zachowanie 

strzebli błotnej i biocenoz torfowych ) 

 

Część powiatu włączona jest takŜe do europejskiej sieci Natura 2000. Obszarem tej sieci, 

obejmującymi swoim zasięgiem fragment powiatu jest obszar : 

- Mikołajki Pomorskie ( PLH220076 ) 

Przy zachodniej granicy powiatu fragmentami wkraczają swoim zasięgiem na jego teren dwa 

kolejne bardzo waŜne obszary : 

- Dolina Dolnej Wisły ( PLB040003 ) 

- Dolna Wisła ( PLH220033 ) 

 
Stan na dzień 01.10.2012 r./ źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem lat 2016-2019. 

 
 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  ENERGII – ZAPOTRZEBOWANIE I ZASOBY 

 
Zapotrzebowanie na energię w powiecie w 2009 r. wynosiło:  
 
Tabela nr 8 – Zapotrzebowanie na energi ę w powiecie  

 
Wyszczególnienie 

 
GJ/rok 

 

 
% 

 
Energia cieplna 

 
14 697 778 

 
67 

 
Energia elektryczna 

 
4 965 723 

 
21 

 
Paliwa transportowe 

 
2 670 485 

 
12 

 
Razem  
 

 
22 333 986 

 
100 

Stan na dzień 30.09.2010 r./ źródło: opracowanie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Ocena 
zapotrzebowania na energię oraz potencjału jego zaspokojenia ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii w latach 2010-2020.”   

 
 



 13  
 

 

 
 
 
 
 
Tabela nr  9 - Prognoza zapotrzebowania na energi ę w roku 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Całkowite zapotrzebowanie na energię w powiecie kwidzyńskim na rok 2009 wyniosło 
22 333 860 [GJ], z czego 66% energii to zapotrzebowanie na energię cieplną. Wzrost 
zapotrzebowania na energię jest widoczny tylko w zakresie energii elektrycznej, dla energii 
cieplnej oraz energii paliw transportowych została przyjęta ta sama wartość. Z uwagi na ilość  
wykonywanych prac termomodernizacyjnych w budynkach tendencja zapotrzebowania na 
energię cieplną jest malejąca, lecz trzeba wziąć pod uwagę rozbudowę kubatury 
mieszkaniowej. Natomiast w transporcie przewiduje się tendencje wzrostową, lecz trzeba 
uwzględnić stałą modernizację pojazdów mającą na celu zmniejszenie zuŜycia paliw, oraz 
powolne zwiększanie się ilości pojazdów elektrycznych, w efekcie zapotrzebowanie na energię 
nie powinno ulec zmianie. 
 
 
 
Został oszacowany równieŜ potencjał zasobów odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim do 
2020 r. 
 
Potencjał ten przedstawia się następująco: 
 
 
Tabela nr 10 – Potencjał zasobów odnawialnych źródeł energii w powiecie 
 

 
Wyszczególnienie  

 
Potencjał 

 
Energia cieplna 
 

 
1 500 000 GJ 

 
 
Energia elektryczna 
 

 
455 000 MWh 

 
 
Paliwa transportowe 
 

 
230 000 GJ 

 
 
 
 
 
 
 

Rok 2020 
Energia [GJ] 
Elektryczna 5 222 093,22 
Cieplna 14 697 778,00 
Transport 2 670 485,00 
Suma 22 590 356,22 
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Tabela nr 11 – Udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zapotrzebowaniu na energ ię w powiecie kwidzy ńskim 
 
 

Odnawialne źródła energii 
  2009 2020 
  [GJ] 
Biomasa 138 970 1 422 415 
Energia Wiatrowa 0 619 920 
Energia Wodna 5 272 5 272 
Energia Słoneczna 1 800 13 227 
Energia Geotermalna 0 0 
Razem 146 042 2 060 834 
Udział procentowy 0,65% 9,12% 
Biomasa spalana w IP 6 009 203 6 009 203 
Razem 6 155 245 8 070 037 
Udział procentowy 27,56% 32,90% 

 
 
Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła jak i energii elektrycznej jest wysoki i wynosi 
obecnie dla produkcji ciepła 35% , a dla produkcji energii elektrycznej 22%. 
Jest to głównie wynik duŜego wykorzystania  biomasy ( kory i osadów ściekowych) przez International 
Paper- Kwidzyn S.A. Wykorzystanie energii odnawialnej poza przemysłem jest coraz większe 
szczególnie przez osoby fizyczne korzystające z dofinansowania do paneli słonecznych oraz 
montujących pompy ciepła. Wzrasta takŜe zainteresowanie samorządów tego typu instalacjami. 
Szacuje się, Ŝe zapotrzebowanie na energię dla powiatu kwidzyńskiego w 2020 roku wyniesie 22 590 
356,22 GJ/rok. Odnawialne źródła energii mogą pokryć potrzeby energetyczne powiatu w 33% .  
 
 
Stan na dzień 30.09.2010 r./ źródło: opracowanie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Ocena 
zapotrzebowania na energię oraz potencjału jego zaspokojenia ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii w latach 2010-2020.”   
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WARTOŚCI ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
Tabela nr 12 – Rozpoznane warto ści środowiska kulturowego powiatu kwidzy ńskiego 

  

ROZPOZNANIE  WARTOŚCI  ŚRODOWISKA  KULTUROWEGO 
POWIATU  KWIDZYŃSKIEGO 

2013-10-01 ILOŚĆ                Miasta Gminy  

  KWIDZYN PRABUTY GARDEJA  KWIDZYN PRABUTY RYJEWO SADLINKI 
ilo ść 

miejscowo ści   127 1 1 31 26 35 13 13 
zespoły 

urbanistyczne i 
układy 

ruralistyczne  40 11 10 2 9 0 0 8 
Zespoły 

dworsko/pałaco
wo/parkowe/folw

arczne  48 0 0 19 8 17 4 0 

cmentarze hist.  76 8 6 20 12 16 1 13 

kapliczki  22  2 0 6 7 2 4 1 
 

gminna 
ewidencja 
zabytków  2029 643 461 372 468 336 232 621 

wyposa Ŝenie 
wnętrz  (zabytki 

ruchome)  452 283 6 21 44 32 66 0 
stanowiska 

archeologiczne  359 26 4 96 103 73 46 11 
KATALOG 
ZASOBÓW 2840 952 471 489 615 441 344 632 

    
  

  

układy 
urbanistyczne  4 1 1 2 0 0 0 0 

zabytki 
architektury i 
budownictwa  173 96 10 19 21 9 15 3 
wyposa Ŝenie 

wnętrz (zespoły)  13 2 2 0 1 4 4 0 
zabytki 

archeologiczne  16 1 0 3 7 1 4 0 
OBIEKTY 
REJESTROWE 
razem 206 100 13 24 29 14 23 3 

 
 
Stan na dzień 01.10.2013 r./ źródło: wg danych Powiatowego Konserwatora Zabytków 
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EDUKACJA 

 
Tabela nr 13 – Liczba publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu 

 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

szkoły 
podstawowe 

221 221 221 

gimnazja 142 142 142 

szkoły 
ponadgimn.  73 73 73 

specjalne ośrodki 
szkolno-

wychowawcze 
23 23 23 

poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 

13 13 13 

międzyszkolne 
ośrodki sportowe 13 13 13 

 
1 Stan na 28.06.2013 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl 
2 Stan na 09.07.2013 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl 
3 Stan na 16.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych 

 

Tabela nr 14 – Liczba szkół niepublicznych o uprawn ieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek  oświatowych 
na terenie powiatu  

 

 2010/11 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

szkoły podstawowe 0 1 1 2 

gimnazja 1 1 1 1 

szkoły ponadgimnazjalne 8 8 8 6 

niepubliczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne  1 1 1 1 

ośrodki rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawcze 1 1 1 1 

Stan na 16.10.2013 r./źródło: wg informacji własnych 

 

Tabela nr 15– Liczba uczniów w publicznych szkołach  podstawowych i gimnazjach oraz w placówkach o światowych na 
terenie powiatu  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

szkoły 
podstawowe 54631 53911 52881 

gimnazja 29212 28052 26382 
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specjalne ośrodki 
szkolno-

wychowawcze 
2503 2593 2383 

 

1 Stan na 28.06.2013 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl 
2 Stan na 09.07.2013 r./ źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl 
3  Stan na 16.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych 
 

Tabela nr 16 – Liczba uczniów w publicznych szkołac h ponadgimnazjalnych na terenie powiatu 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ogółem 3405 3056 2986 2737 

szkoły dla 
młodzieŜy 3069 2823 2760 2588 

szkoły dla 
dorosłych 336 233 226 149 

Stan na 16.10.2013 r. /źródło: wg informacji własnych 

 

Tabela nr 17– Liczba uczniów w niepublicznych szkoł ach o uprawnieniach szkół publicznych na terenie po wiatu 

 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Gimnazjum 56 72 94 113 

Szkoły 
ponadgimn. 

ogółem 
1043 1449 1503 1069 

w tym szkoły  
dla młodzieŜy 32 34 28 31 

w tym szkoły  
dla dorosłych 1011 1415 1475 1038 

Stan na dzień 16.10.2013 r. /źródło: wg informacji własnych 

 

Tabela nr 18 – Prognozowana liczba uczniów w szkołac h ponadgimnazjalnych na terenie powiatu  

 

 
Liczba uczniów  

szkół gimnazjalnych * 

 
Ogółem Liczba uczniów szkół podstawowych * Ogółem 

Klasa Klasa III Klasa II Klasa I  Klasa VI Klasa V Klasa IV Klasa III Klasa II Klasa I  

Ogółem 783 867 912 2562 812 879 879 869 824 937 5200 

Rekrutacja 2014/15 2015/16 2016/17  2017/18 
 

2018/19 
 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  

*dane wg SIO na 30.09.2013 r. 

 

W dniu 1 września 2013 r. połączono niŜej wymienione szkoły i placówki w zespół 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie,  

ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn: 
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1. Technikum nr 3 w Kwidzynie; 

2. Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 w Kwidzynie; 

3. Szkołę Policealną nr 3 w Kwidzynie; 

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Szkoła 
Policealna dla Dorosłych nr 4 w Kwidzynie; 

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie; 

6. Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie. 

 

Nowy zespół powstał na bazie części szkół i placówek dwóch rozwiązywanych zespołów,  

tj. Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, a dodatkowo teŜ odrębnej jednostki - Ośrodka 

Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie. 

Połączenie szkół i placówek w zespół - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

przy silniejszym powiązaniu szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

stwarza szansę na podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz lepsze przygotowanie 

absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Nowoczesne centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego jest atrakcyjną instytucją edukacyjną dającą moŜliwość uzyskania 

poszukiwanego na rynku wykształcenia. Nowa jednostka zapewnia ponadto optymalne 

wykorzystanie kadr oraz bazy technicznej i dydaktycznej kształcenia zawodowego. 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące obecnie w skład CKZiU realizuje zadania 

oświatowe poprzez działającą w jego obrębie szkołę, kursy oraz poprzez współpracę z innymi 

podmiotami, w szczególności z zakładami pracy, szkołami i ośrodkami akademickimi.  

         Szkolenie kursowe organizowane jest przez Centrum zgodnie z potrzebami lokalnego rynku 

pracy. W skład oferty edukacyjnej wchodzą, m. in. kwalifikacyjne  kursy zawodowe, kursy 

umiejętności zawodowych oraz inne takie jak: językowe, informatyczne, ekonomiczno-prawne, 

przygotowujące do wykonywania prac w ramach zawodów plecionkarza, stolarza, czy zawodów 

budowlanych a takŜe spawania i lutowania w tym lutowania twardego.   

W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego, równieŜ obecnie wchodzącego w skład 

CKZiU funkcjonuje 18 pracowni zajęć praktycznych, w tym:   

1) pracownia naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych, 

2) pracownie mechaniczne (obróbki ręcznej , montaŜu i napraw, mechanicznej  obróbki 

metalu, spawania i przygotowania materiałów, pracownia CNC- obrabiarki sterowane 
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numerycznie), 

3) pracownia mechatroniczna ( pneumatyka i hydraulika) 

4) pracownia elektryczno-elektroniczna 

5) pracownia montaŜu urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii, 

6) pracownie  budownictwa (murarsko – tynkarska i technologii robót wykończeniowych  

w budownictwie)  

7) pracownie drzewne (obróbki ręcznej i montaŜu, maszynowej obróbki drewna), 

8) pracownia plecionkarska, 

9) pracownie informatyczne (informatyki, programowania CNC), 

Pracownia spawania posiada Atest Gliwickiego Instyt utu Spawalnictwa. 

     Oprócz realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych Centrum 

Kształcenia Praktycznego posiada bogatą propozycję kursów edukacyjnych oferujących 

pozyskanie umiejętności praktycznych, pozwalających dorosłym na zmianę kwalifikacji 

zawodowych i uzyskanie nowych - adekwatnych do aktualnych potrzeb na lokalnym rynku 

pracy. Od 2007 roku Centrum Kształcenia Praktycznego posiada upowaŜnienie Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie: murarz, stolarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter – elektronik. 

           W Ośrodku Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego realizuje się kursy i konsultacje w ramach dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników zakresie zawodach: 

• monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

• elektromechanik, 

• rzeźnik – wędliniarz, 

• blacharz samochodowy,  

• pracownik pomocniczej obsługi hotelowej, 

• piekarz, 

• sprzedawca, 

• elektryk, 

• lakiernik,  

• kucharz, 

• monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych, 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• wędliniarz, 

• elektromechanik pojazdów samochodowych, 

• elektromechanik, 
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• blacharz, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• monter elektronik 

 

Na terenie miasta Kwidzyna swoją siedzibę ma Powiślańska Szkoła WyŜsza, która jest 

uczelnią niepubliczną kształcącą na poziomie licencjata. W roku akademickim 2013/2014 

kształcenie odbywa się w ramach następujących kierunków:  

1. Politologia 

2. Ekonomia 

3. Pielęgniarstwo 

4. Ratownictwo medyczne.  

Oferta studiów podyplomowych obejmuje natomiast następujące kierunki kształcenia:  

1. Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi 

2. Zarządzanie oświatą 

3. Terapia pedagogiczna 

4. Zarządzanie w ochronie zdrowia 

5. Doradca zawodowy 

6. Edukacja informatyczna i medialna 

7. Organizacja i zarządzanie transportem publicznym w samorządach lokalnych 

8. Audyt i kontrola wewnętrzna 

9. Akademia MenadŜersko-Prawno-Finansowa 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

11. Zarządzanie logistyką w biznesie 

12. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 

13. Zarządzanie projektami 

14. Oligofrenopedagogika 

15. Przygotowanie pedagogiczne 

 

Tabela nr 19 – Liczba studentów w Powi ślańskiej Szkole Wy Ŝszej w Kwidzynie  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Liczba studentów 776 768 685 693 

 
 
Stan na dzień 15.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 
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SPORT I REKREACJA  
 

Na terenie powiatu kwidzyńskiego, w kaŜdej gminie, znajdują się liczne obiekty sportowo-

rekreacyjne, które słuŜą zarówno do prowadzenia zajęć szkolnych, jak i dla społeczności 

lokalnych, na zorganizowanych zajęciach popołudniowych (organizowanych przez 

stowarzyszenia, kluby sportowe i inne). 

 

 Do najwaŜniejszych obiektów sportowych zaliczyć naleŜy: 

� Kompleks Widowiskowo-Sportowy w Kwidzynie (hala sportowa, pływalnia kryta, siłownia, 

boisko do squash’a, salka gimnastyczna) 

� Stadion Miejski KCSiR w Kwidzynie (2 boiska do piłki noŜnej, 2 boiska do siatkówki 

plaŜowej, 2 korty tenisowe, pełnowymiarowa bieŜnia LA, 2 korty tenisowe, pole do mini- 

golfa, tory do bocce) 

�  Pełnowymiarowe hale sportowe do gier zespołowych: 

- Kwidzyn: hala KCSiR, ul. Mickiewicza; Hala KCSiR, ul. śeromskiego; Hala ZSP Nr 2,  

ul. świrki  i Wigury,  

- Prabuty: Miejska Hala Sportowa, 

- Sadlinki: hala Zespołu Szkół w Sadlinkach, 

-Ryjewo: hala Zespołu Szkół w Ryjewie, 

� Pływalnia KCSiR przy ul. Słowackiego, 

� Boiska „ORLIK”:  

- Kwidzyn: 4 obiekty KCSiR na terenie Kwidzyna,  

- Prabuty: obiekt przy SP Nr 2 w Prabutach, 

� Tereny Rekreacyjne MIŁOSNA. 

Istotnym jest fakt, Ŝe w kaŜdej gminie znajdują się pełnowymiarowe, trawiaste boiska do piłki 

noŜnej, a takŜe przy większości szkół boiska do zespołowych gier sportowych. Coraz większa 

liczba szkół dysponuje swoimi salami sportowymi. 

Mieszkańców powiatu korzystają równieŜ w coraz większym stopniu z rozbudowywanej  

infrastruktury rowerowej. 

 
 
Stan na dzień 16.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 
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Tabela nr 20  – Obiekty noclegowe w powiecie kwidzy ńskim 

Turystyczne obiekty zakwaterowania zbiorowego 

Ogółem 46 

Hotele 8 

Pensjonaty 4 

Pokoje gościnne 5 

Ośrodki wypoczynkowe 1 

Kempingi, pola namiotowe 3 

Gospodarstwa agroturystyczne 20 

Inne obiekty noclegowe 5 
 
 

Stan na dzień 31.05. 2013 r./ źródło: wg informacji LOT „ Liwa ”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA  
 

 SłuŜba zdrowia w powiecie kwidzyńskim w procesie restrukturyzacji od 2001 roku została 

prawie w całości sprywatyzowana. Placówki ochrony zdrowia funkcjonujące na terenie powiatu 

działają jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub samodzielne podmioty w ramach 

praktyk indywidualnych. W formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej funkcjonuje jedynie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei.  

W Kwidzynie swoją siedzibę ma „Zdrowie” Spółka z o.o. Jej większościowym 

udziałowcem jest Powiat Kwidzyński. Od 31 maja 2013 r. – w wyniku zawarcia umowy 

przedwstępnej zbycia udziałów oraz uŜytkowania udziałów „ Zdrowie ” Spółka z o.o. – 

operatorem 87,486 % udziałów będących przedmiotem umowy, wyłonionym w przetargu jest 

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.  

Spółka „Zdrowie” jest załoŜycielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Jest to największy podmiot świadczący usługi medyczne w powiecie kwidzyńskim. W strukturze 

NZOZ „Zdrowie” funkcjonuje nowocześnie wyposaŜony szpital, który dysponuje łącznie  

184 łóŜkami, w tym ogólna izba przyjęć i 4 sale operacyjne oraz 9 oddziałów szpitalnych: 

oddział chirurgiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, połoŜniczo-ginekologiczny, 

noworodków i wcześniaków, dziecięcy, wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz 

szpitalny oddział ratunkowy.    

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), działający od 1 stycznia 2005 roku, został 

zorganizowany zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym. SłuŜy do udzielania 

kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagroŜenia Ŝycia, a takŜe prowadzenia wstępnej 

diagnostyki przed przyjęciem chorego do szpitala. SOR dysponuje stanowiskami reanimacyjno-

resuscytacyjnymi i stanowiskami krótkotrwałej intensywnej terapii, posiada salę zabiegową  

i obserwacyjną oraz pełne zaplecze diagnostyczne. Szpitalny Oddział Ratunkowy – dzięki 

odpowiedniemu wyposaŜeniu, wykwalifikowanej kadrze oraz skoordynowanej współpracy  
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z zespołami ratownictwa medycznego – zapewnia mieszkańcom powiatu natychmiastową 

pomoc w stanach zagroŜenia Ŝycia. WaŜnym elementem systemu ratownictwa medycznego 

jest funkcjonujące od stycznia 2013 r. lądowisko dla śmigłowców sanitarnych Kwidzyn – Szpital, 

działających w systemie ratownictwa medycznego i medycznego transportu międzyszpitalnego. 

Lądowisko przystosowane jest do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie 

startowej MTOM do 5700 kg, zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień i w 

nocy. 

Na terenie powiatu funkcjonuje takŜe Szpital Specjalistyczny w Prabutach, od września 

2012 roku jako spółka prawa handlowego (wcześniej organem załoŜycielskim był Samorząd 

Województwa Pomorskiego). Szpital posiada 8 oddziałów, w większości o profilu chorób płuc.  

 Ponadto mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mają zapewniony dostęp do świadczeń 

medycznych finansowanych ze środków publicznych w pełnym zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej i opieki stomatologicznej, realizowanych przez 46 niepublicznych podmiotów  

tj. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie medycyny rodzinnej, indywidualne 

praktyki lekarskie, indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i połoŜnych oraz 1 samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną zabezpieczają 

lekarze róŜnych specjalności, którzy świadczenia zdrowotne w tym zakresie realizują  

w 57 poradniach specjalistycznych, działających na terenie powiatu kwidzyńskiego. 

 

Stan na dzień 16.10.2013 r./ źródło: wg informacji własnych. 

 
 
 

 
POMOC SPOŁECZNA 

 

Na terenie powiatu kwidzyńskiego sześć ośrodków pomocy społecznej w okresie od 

01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku objęło swoją pomocą 4 570 rodzin z liczbą osób w 

rodzinach 10 697. 

 Znaczną część beneficjentów pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami 

opiekuńczo – wychowawczymi. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

niejednokrotnie jest podstawą do organizowania zastępczych form opieki na dziećmi. 

 Według stanu na dzień 30.09.2013 roku, na terenie powiatu kwidzyńskiego funkcjonują 

następujące formy pomocy dziecku i rodzinie: 

  

• 144 rodzin zastępczych, które obejmują opieką 188 dzieci, 

• 1 rodzina zastępcza pełniąca rolę pogotowia rodzinnego w której przebywa 3 dzieci, 

• 8 zawodowych rodzin zastępczych, które obejmują opieką 24 dzieci, 

• 10 Rodzinnych Domów Dziecka, które obejmują opieką 74 dzieci 
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• 72 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  jest 

objętych tzw. procesem usamodzielniania, 

 

• placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego ( 3 Domy dla Dzieci po 14 

osób)– przeznaczona dla dzieci i młodzieŜy, w której przebywa 42 dzieci i młodzieŜy, 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej – udziela doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i 

rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 

• Przyjazny Pokój Przesłuchań, tzw. Niebieski Pokój – pomieszczenie przyjazne dziecku 

przesłuchiwanemu w charakterze ofiary lub świadka przemocy. 

 

 

Na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu kwidzyńskiego 

działają następujące podmioty: 

 

 

•  Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla osób przewlekle, somatycznie 

chorych (dysponuje 115 miejscami), 

• Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie 

chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dysponuje 180 miejscami), 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie 

 ( 47 uczestników ), 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie (42 uczestników ), 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadlinkach (18 uczestników ), 

• Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych, 

• Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Górkach, 

• Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Placówki oświatowe kształcące dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

• Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, w którym kształci się  

137 dzieci, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach, w ośrodku przebywa  

101 dzieci, 
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• II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, w szkole uczy się 275 uczniów, w tym  

4 niepełnosprawnych, 

• Szkoła Podstawowa Nr 6 z klasami integracyjnymi w Kwidzynie, w szkole uczy się  

760 dzieci, w tym 23 niepełnosprawnych, 

• Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie, w szkole uczy się 720 dzieci, w tym 8 niepełnosprawnych, 

• Gimnazjum Nr 3 z klasami integracyjnymi w Kwidzynie, w szkole uczy się 393 dzieci,  

w tym 8 niepełnosprawnych, 

• Szkoła Podstawowa z klasami integracyjnymi w Prabutach, w szkole uczy się 577 dzieci, 

w tym 16 niepełnosprawnych, 

• Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie, w przedszkolu przebywa 183 dzieci, w tym  

20 niepełnosprawnych, 

• Niepubliczne Specjalne Przedszkole Terapeutyczne „Kolorowe” w Kwidzynie, 

30 miejsc, 

• MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy – placówka resocjalizacyjno-rewalidacyjna dla 

dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ( 60 miejsc ). 

•  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące ( 32 miejsc ), 

aktualnie przebywa w nim 22 wychowanków. 

 

 

Stan na dzień 04.10.2013 r. źródło: wg informacji własnych. 

 
 
RYNEK PRACY W POWIECIE 

 

Stopa bezrobocia w powiecie kwidzyńskim od kilku lat utrzymuje się na poziomie 

zbliŜonym do średniej krajowej. W latach 2000 – 2004 wysokie bezrobocie w powiecie 

kwidzyńskim było następstwem nadwyŜki niedrogiej siły roboczej w sąsiednich powiatach oraz 

tego, Ŝe pomimo duŜej ilości miejsc pracy w  kwidzyńskim przemyśle, niewysokie 

wynagrodzenia zbyt słabo pobudzały rozwój handlu i usług. 

 Znaczny spadek bezrobocia od 2005 roku to następstwo zwiększonej ilości wyjazdów do 

pracy za granicą oraz dostrzeŜenia Kwidzyna przez inwestorów z grupy handlu i usług oraz 

ciągłego rozwoju przemysłu. 

 Wzrost poziomu bezrobocia w 2009 roku był odbiciem ogólnej sytuacji w Polsce 

spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym. W kolejnych latach tendencja ta się 

utrzymuje, a stopa bezrobocia systematycznie rośnie w wyniku ciągle pogarszającej się sytuacji 

na rynku lokalnym, jak i globalnym. Ciągle odczuwalne skutki spadku koniunktury w gospodarce 
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krajowej i międzynarodowej dotykają równieŜ pracodawców z terenu powiatu kwidzyńskiego. W 

roku 2013 rozpoczął się cykl powolnej poprawy na rynku pracy.  

 

 

Tabela nr 21 – Stopa bezrobocia w powiecie kwidzy ńskim (%) 

 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 

Powiat 21,4 23,7 24,3 25,0 24,3 21,8 17,0 11,8 9,6 13,4 

Miasto Kwidzyn 16,5 17,0 18,1 17,5 18,2 15,4 12,3 8,8 8,0 10,8 

Gmina Kwidzyn 25,1 27,0 27,8 27,2 28,9 25,5 19,1 12,7 9,7 15,5 

Gmina Gardeja 32,2 34,4 36,0 33,8 36,2 31,7 25,2 16,7 13,3 17,9 

Gmina Sadlinki 22,8 25,4 26,5 26,3 27,1 23,2 18,8 11,7 8,1 12,2 

Gmina Ryjewo 32,7 34,8 37,5 37,9 40,2 37,8 30,8 19,6 12,3 18,9 

Miasto i Gmina 
Prabuty 25,1 29,2 28,9 28,4 30,3 26,5 20,3 14,7 11,6 15,4 

 
 
 

 2010* 2011* 2012* 2013* 

Powiat 12,5 16,0 19,3 17,1 

Miasto Kwidzyn 9,9 12,9 14,9 13,9 

Gmina Kwidzyn 13,7 17,3 22,4 19,6 

Gmina Gardeja 17,0 22,5 28,5 24,5 

Gmina Sadlinki 12,4 15,9 21,2 20,0 

Gmina Ryjewo 19,1 20,9 30,1 28,6 

Miasto i Gmina 
Prabuty 13,9 17,6 21,9 19,2 

 
 
 
Źródło: wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 
* stan na 31 grudnia danego roku ** stan na 30.09.2013  r. 
 
 
 

Tabela nr 22 – Struktura bezrobocia w powiecie kwidz yńskim  
Liczba bezrobotnych   Niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Długotrwale bezrobotni Z wykształceniem zasadniczym i 

niŜszym  
R K % R % K % R % K % R % K % R % K % 

Miasto 
Kwidzyn 2160 1275 59,03 125 5,79 72 5,65 352 16,30 217 17,02 1135 52,55 727 57,02 1104 51,11 546 42,82 

Gmina 
Kwidzyn 742 451 60,78 41 5,53 30 6,65 181 24,39 112 24,83 393 52,96 278 61,64 499 67,25 265 58,76 

Gmina 
Gardeja 621 393 63,29 14 2,25 7 1,78 146 23,41 109 27,74 371 59,74 256 65,14 456 73,43 254 64,63 

Gmina 
Sadlinki 392 248 63,27 13 3,32 7 2,82 96 24,49 61 24,60 216 55,10 151 60,89 252 64,29 138 55,65 

Gmina 
Ryjewo 496 287 57,86 15 3,02 10 3,48 107 21,57 68 23,69 282 56,85 179 62,37 352 70,97 172 59,93 

Miasto i 
Gmina 

Prabuty 
905 536 59,23 44 4,86 20 3,73 211 23,31 127 23,69 470 51,93 311 58,02 523 57,79 293 54,66 

Powiat  5316 3190 60,01 252 4,74 146 4,58 1093 20,56 694 21,76 2867 53,93 1902 59,62 3186 59,93 1668 52,29 
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Oznaczenia : 

R – razem 
K – kobiety 
Stan na dzień 30.09.2013 r./ źródło: wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 
 

 
Spośród 5316 bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego, 547 

osób, w tym 258 kobiet, posiadają status bezrobotnego z prawem do zasiłku, co stanowi 10,29 

% ogółu bezrobotnych. 
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STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE 
 

Tabela nr 23 – Zestawienie przest ępstw najbardziej uci ąŜliwych w powiecie w latach 2007-2012  

 

 

Stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: wg informacji KPP w Kwidzynie. 

 
 

Tabela nr 24 – Liczba po Ŝarów i innych zdarze ń w powiecie kwidzy ńskim w latach 2007-2012  
 

PoŜary Zdarzenia drogowe i inne miejscowe zagroŜenia Gmina 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gardeja 25 35 38 28 27 44 69 81 64 47 63 53 

Kwidzyn 58 43 68 57 41 82 79 102 99 104 76 69 

Mg Prabuty 59 52 80 54 77 84 75 84 69 69 48 50 

Ryjewo 15 24 23 20 15 21 55 77 38 63 24 25 

Sadlinki 19 20 23 13 36 30 20 48 26 47 11 13 

M Kwidzyn 170 135 177 177 138 155 161 154 146 166 134 120 

Razem 346 309 409 349 334 416 459 546 442 496 356 330 

 
Stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: wg informacji KP PSP w Kwidzynie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Postępowania wszczęte Postępowania stwierdzone Wykrywalność    % Rodzaj 

przest ępstwa  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bójki i pobicia 15 10 16 25 29 27 13 7 13 17 16 13 84,6 42,8 76,9 70,6 75,0 61,5 

KradzieŜe 338 280 331 340 408 358 334 261 327 401 421 422 25,5 32,0 31,0 41,7 34,1 48,0 

KradzieŜe 

samochodów 
42 27 37 30 49 27 47 28 37 41 47 27 19,1 7,1 10,0 34,1 6,4 7,4 

Włamania 164 189 225 223 337 305 198 201 274 266 383 363 34,8 23,3 31,3 36,7 36,7 34,9 

Rozboje 30 32 31 35 32 34 38 58 52 52 41 56 44,7 69,0 71,2 80,8 56,1 77,6 

Popełnione 

w powiecie 
589 538 640 653 855 751 630 555 703 777 908 881 x x x x x x 

Przestępstwa 

kryminalne 
1132 1192 1328 1273 1512 1454 1139 1115 1476 1392 1411 1524 50,2 51,4 59,3 58,2 51,8 57,5 

Gospodarcze 199 209 196 217 222 258 130 703 295 1148 354 378 81,5 97,6 98,0 98,3 91,5 91,5 

Narkotykowe 24 26 20 28 33 27 31 50 31 52 48 53 80,6 98,0 93,5 98,1 93,8 100 

Drogowe 328 416 370 362 307 314 321 378 350 318 283 282 99,7 99,5 99,4 99,4 99,6 98,6 

Popełnione 

w powiecie 
1683 1843 1914 1880 2074 2053 1621 2246 2152 2910 2096 2237 x x x x x x 
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Tabela nr 25 – Zachorowanie na choroby zaka źne i zaka Ŝenia w latach 2007-2012  
 
 

 

 

 

Lata 

S
al

m
on

el
lo

za
 

C
ho

ro
ba

 

m
en

in
go

ko
ko

w
a 

P
os

oc
zn

ic
a 

G
ra

m
 (

 -
 )

 i 

in
ne

 

W
Z

W
 ty

pu
  C

 

O
sp

a 
w

ie
tr

zn
a 

P
ło

ni
ca

 

R
ó
Ŝy

cz
ka

 

Ś
w

in
ka

 

W
iru

so
w

e 
za

pa
le

ni
e 

op
on

 m
óz

go
w

yc
h 

K
rz

tu
si

ec
 

W
Z

W
 ty

pu
  B

 

B
or

el
io

za
 

2007 19 5 3 1 338 8 6 4 1 0 4 8 

2008 28 1 4 8 243 13 5 4 1 1 0 5 

2009 25 4 2 1 103 28 12 8 2 0 0 13 

2010 16 3 1 1 359 52 32 6 2 0 3 15 

2011 22 2 2 4 458 55 14 1 0 0 4 15 

2012 15 3 3 4 285 60 6 5 3 5 2 18 

 
 
 
 
 
Stan na dzień 31.12.2012 r./ źródło: wg informacji PSSE w Kwidzynie
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MISJA 
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Społeczno ść współpracuj ąca na 
rzecz poprawy Ŝycia w powiecie, 

buduj ąca zdolno ść do trwałej 
konkurencji zewn ętrznej, 

zachowuj ąca równowag ę rozwoju 
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PRIORYTETY 
 

CELE STRATEGICZNE 
 

KIERUNKI DZIAŁANIA 
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GOSPODARKA 

 
Priorytet 1  
Wszechstronny rozwój gospodarczy 
 
 
CEL STRATEGICZNY 1.1 
Stworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów, rozwoju 
przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii oraz wzrostu 
konkurencyjności firm funkcjonujących na terenie powiatu 

 
Kierunki działania: 
1.1.1– Podejmowanie działań wspierających innowacyjność na terenie powiatu 
oraz promocja postaw innowacyjnych 
1.1.2 – Przygotowanie i promocja terenów dla potencjalnych inwestorów 
1.1.3 – Kształcenie dla potrzeb gospodarki 

 
 
 
CEL STRATEGICZNY 1.2 
Lepsze warunki do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz 
wspieranie aktywności na obszarach wiejskich 
Kierunki działania: 
1.2.1 – Wspieranie działań w zakresie zwiększenia mobilności i przedsiębiorczości 
mieszkańców terenów wiejskich powiatu 
 
 
 
CEL STRATEGICZNY 1.3 
Rozwój przedsiębiorczości oraz integracja małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 
Kierunki działania: 
1.3.1 – Tworzenie atrakcyjnych lokalnych warunków do podejmowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania 
1.3.2 – Wspieranie funkcjonowania w warunkach zjednoczonej Europy 
1.3.3 – Promocja gospodarcza 
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CEL STRATEGICZNY 1.4 
Podjęcie działań w celu rozwoju turystyki w powiecie 
 
Kierunki działania: 
1.4.1 – Wspieranie i promocja działań dotyczących przedsięwzięć turystycznych i 
agroturystycznych prowadzonych na terenie powiatu 
1.4.2 – Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych 
powiatu  
 
 

CEL STRATEGICZNY 1.5 
Silny, partnerski powiat kwidzyński w Unii Europejskiej 

 
 

Kierunki działania: 
1.5.1 -  Rozwijanie kontaktów zagranicznych sprzyjających rozwojowi społeczno – 
gospodarczemu 
1.5.2 – Tworzenie warunków do realizacji przedsięwzięć wzmacniających potencjał 
społeczno – gospodarczy powiatu 
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PRZESTRZEŃ 
 
Priorytet 1 
Prowadzenie spójnej polityki przestrzennej w 
porozumieniu z gminami, zwłaszcza w zakresie 
zrównowa Ŝonego rozwoju infrastruktury technicznej 
 

 
 
CEL STRATEGICZNY 2.1 
Poprawa jakości Ŝycia poprzez kształtowanie procesów przestrzennych 
 
Kierunki działania: 
2.1.1 – Modernizacja obszarów regresu społeczno-gospodarczego, 
zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich – obszarów cennych kulturowo i 
przyrodniczo 
2.1.2 – Podejmowanie działań zmierzających do scaleń gruntów w powiecie 
2.1.3 – Wspieranie działań w kierunku podnoszenia walorów estetycznych wsi 
 
 
 
CEL STRATEGICZNY 2.2 
Rozwój zrównowaŜony przestrzeni, w tym historycznej – umacnianiem 
toŜsamości lokalnej 
 
 
 
Kierunki działania: 
2.2.1 – Konserwacja i rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscach 
o istotnym znaczeniu dla toŜsamości powiatu 
2.2.2 – Integracja społeczności lokalnej w oparciu o wartości dziedzictwa 
kulturowego-popularyzacja i promocja wartości kulturowych powiatu 
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EKOLOGIA 
 
Priorytet 1 
Poprawa stanu środowiska w celu polepszenia 
warunków Ŝycia mieszka ńców  
 
 
 

CEL STRATEGICZNY 3.1 
Poprawa stanu środowiska 
 
Kierunki działania: 
3.1.1 – Promocja wykorzystania energii odnawialnej 
3.1.2 – Ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na wody 
podziemne i powierzchniowe, a takŜe na powietrze atmosferyczne i powierzchnię 
ziemi 
3.1.3 – Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej 
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SPOŁECZNOŚĆ 
 

Priorytet 1 
Zapobieganie zagro Ŝeniom społecznym 
 
 
CEL STRATEGICZNY 4.1 
Wspieranie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej  
mieszkańcom powiatu 
 
 
Kierunki działania: 
4.1.1 – Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu 
4.1.2 – Realizowanie i wspieranie programów profilaktyki i promocji zdrowia dla 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
4.1.3 – Monitorowanie ilości i jakości świadczonych usług zdrowotnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego 

 
 
 
CEL STRATEGICZNY 4.2 
Zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie 
 
Kierunki działania: 
4.2.1 – Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie 
powiatu 
4.2.2 – Wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu 
4.2.3 – Wspieranie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego i przeciwpoŜarowego w powiecie 
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CEL STRATEGICZNY 4.3 
Społeczeństwo obywatelskie z warunkami do dialogu między 
partnerami zaangaŜowanymi w rozwój społeczno – gospodarczy 
powiatu 
 
Kierunki działania: 
4.3.1 – Opracowanie i realizacja programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 
4.3.2 – Włączenie organizacji pozarządowych w prace zespołów doradczo- 
inicjatywnych tworzonych przez organy powiatu 
4.3. 3  – Rozwój przestrzeni dla aktywności społecznej 
 
 
CEL STRATEGICZNY 4.4 
Wysoki poziom zatrudnienia 
 
Kierunki działania: 
4.4.1 – Pełna informacja o rynku pracy 
4.4.2 – Ciągła edukacja dorosłych wg zapotrzebowań pracodawców 
4.4.3 – Wspieranie elastycznych form zatrudnienia oraz promowanie pracy na 
odległość 
4.4.4 – Szeroka współpraca z innymi partnerami rynku pracy 
4.4.5 – Inspirowanie działań zmierzających do poprawy zakresu i jakości usług 
rynku pracy w powiecie 
4.4.6 – Wspieranie mobilności zawodowej osób poszukujących pracy 
4.4.7 – Przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych 
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CEL STRATEGICZNY 4.5 
Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 
 
Kierunki działania: 
 
4.5.1 – Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z 
grup szczególnego ryzyka 
4.5.2 – Zapobieganie szerzeniu się dysfunkcji społecznych wśród ludzi młodych 
4.5.3 – Podejmowanie działań zmierzających do znoszenia barier społecznych i 
zawodowych, które ograniczają osobom wykluczonym uczestnictwo w Ŝyciu 
zawodowym, społecznym i rodzinnym 
4.5.4 – Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego m.in. z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie rozwoju usług społecznych 

 
 
CEL STRATEGICZNY 4.6 
Doskonalenie systemu działań wspierającego rozwiązywanie 
problemów bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
 
Kierunki działania: 
4.6.1 – Doskonalenie rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie 
4.6.2 – UmoŜliwienie szerszego dostępu do róŜnych form terapii i poradnictwa 
4.6.3 – Realizacja programów dla młodzieŜy z tzw. grup zwiększonego ryzyka 
 
 
 
Priorytet 2 
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i 
kształcenia ka Ŝdego obywatela jako podstawa 
poprawy poziomu Ŝycia 
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CEL STRATEGICZNY 4.7 
Wyrównanie szans rozwoju oraz samorealizacji mieszkańców powiatu 
 
Kierunki działania: 
4.7.1 – Zapewnienie osobom niepełnosprawnym kształcenia na kaŜdym poziomie 
4.7.2 – Wspieranie dodatkowych zadań edukacyjnych  
4.7.3 – Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyŜszego na terenie powiatu 
4.7.4 – Rozwój systemu stypendialnego 
4.7.5 – Inspirowanie działań zmierzających do poprawy stabilności kształcenia  
 
 
 
CEL STRATEGICZNY 4.8 
Wysoka jakość i efektywność kształcenia oraz wychowania 

 
 
Kierunki działania: 
4.8.1 – Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
4.8.2 – Inspirowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji 
4.8.3 – DoposaŜenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne 
4.8.4 – Wspieranie aktywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji 
4.8.5 – Kształtowanie kompetencji uniwersalnych i rozwijanie kreatywności 
 
 
 
 
 
CEL STRATEGICZNY 4.9 
Powszechne kształcenie ustawiczne 
 
Kierunki działania: 
4.9.1 – Zwiększenie dostępności i jakości oraz upowszechnienie kształcenia 
ustawicznego 
4.9.2 – Rozwój form kształcenia ustawicznego
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INFRASTRUKTURA 
 
Priorytet 1 
Nowoczesne rozwi ązania infrastrukturalne 
 
 
CEL STRATEGICZNY 5.1 
Rozwój infrastruktury technicznej wzmacniającej dostępność i 
spójność powiatu 
 
Kierunki działania: 
5.1.1 – Poprawa stanu dróg 
5.1.2. – Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci drogowej powiązanej z 
mostem na Wiśle i autostradą A-1  
5.1.3 – Wspieranie budowy obwodnic miejscowości powiatu w ramach rozwijania 
dostępności transportowej i komunikacyjnej 
 
 

 
 

CEL STRATEGICZNY 5.2 
Wysoka jakość i dostępność usług publicznych  
 
Kierunki działania: 
5.2.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, szkoleniowej, pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia i administracji publicznej 

 
 

 
 
CEL STRATEGICZNY 5.3 
Poprawa komunikacji w powiecie 
 
Kierunki działania: 
5.3.1 – Wspieranie działań zmierzających do poprawy komunikacji publicznej w 
powiecie 
5.3.2 – Wspieranie budowy chodników i ścieŜek rowerowych 
5.3.3 – DąŜenie do racjonalnego zarządzania drogami według zasady 
„zarządzanie jak najbliŜej uŜytkownika” 
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Priorytet 2 
Budowa infrastruktury teleinformatycznej 
elektronicznego obiegu dokumentów 
 
 
CEL STRATEGICZNY 5.4 
Stworzenie, upowszechnienie i promowanie interaktywnych usług 
elektronicznych w powiecie kwidzyńskim 
 
Kierunki działania: 
5.4.1 – Budowa interaktywnych usług elektronicznych 
5.4.2 – Promowanie powiatu jako korzystającego z najnowszych technologii w celu 
lepszego dotarcia do mieszkańców 
 
 
CEL STRATEGICZNY 5.5 
Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług 
elektronicznych oraz informacji oferowanych przez Internet dla 
mieszkańców i przedsiębiorców powiatu 
 
 
Kierunki działania: 
5.5.1 – Stworzenie moŜliwości korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu 
na terenie powiatu kwidzyńskiego m.in. poprzez uczestnictwo w programach 
partnerskich 
5.5.2 – Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w projektach typu last mile przy 
wdraŜaniu dostępu do Internetu 
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WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO 

 
1. WARIANT PROSPOŁECZNY – zasadniczym celem strategicznym jest tu 

umocnienie toŜsamości powiatu, zapewnienie wewnętrznej spójności, 

wykorzystanie jego wewnętrznych moŜliwości rozwojowych i zapobieganie 

nadmiernemu zróŜnicowaniu wewnętrznemu. W tym wariancie cele społeczne są 

najwaŜniejsze. Przede wszystkim chodzi o sprostanie wyzwaniom rynku pracy, 

nawet poprzez tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym. 

2. WARIANT PROKONKURENCYJNY – głównym celem rozwojowym jest 

maksymalizacja wzrostu gospodarczego wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, 

niezaleŜnie od rodzaju działalności, branŜy, lokalizacji. Uwarunkowania 

społeczne i ekologiczne spełniają tu rolę ograniczeń brzegowych. Przyjęcie tego 

wariantu wymaga silnej i konsekwentnej władzy samorządowej, klarownych i 

precyzyjnych procedur oraz kompetentnej administracji, ukierunkowanej przede 

wszystkim na przyciąganie i obsługę róŜnego rodzaju inwestycji i funkcjonujących 

juŜ przedsiębiorstw. 

3. WARIANT PROEDUKACYJNY – zakłada on, Ŝe główny wysiłek naleŜy 

skierować na uzyskanie jak najlepszych moŜliwości uczestnictwa społeczności w 

strukturach europejskich, a przez nie w układach globalnych. Celem nadrzędnym 

jest tu zatem edukacja – zarówno dzieci, młodzieŜy, jak i dorosłych, a takŜe 

kształtowanie zdolności do pracy za pomocą stale zmieniających się technologii 

oraz w duŜych zespołach – równieŜ międzynarodowych. Oznacza to w praktyce 

ciągłe dopasowywanie się do nowych warunków. 

4. WARIANT PROINNOWACYJNY – wariant ten zakłada, Ŝe źródłem rozwoju 

gospodarczego są przedsiębiorstwa, instytucje, i osoby kreujące innowacje, czyli 

nowe produkty, technologie, formy organizacji, sposoby postępowania i 

zachowania. Dotyczy to w pierwszym rzędzie gospodarki, ale równieŜ kultury, 

nauki i edukacji i całej sfery społecznej. Głównym celem strategii jest znaczne 

wzmocnienie proinnowacyjnego środowiska. Do jego infrastruktury naleŜą: 

wyŜsze uczelnie i placówki naukowo-badawcze, parki technologiczne, a takŜe  

organizacje pozarządowe.  
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 Wszechstronny rozwój gospodarczy. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i ks ztałcenia ka Ŝdego 
obywatela jako podstawa poprawy poziomu Ŝycia. 

Rozwój przedsiębiorczości oraz integracja 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Nowoczesne rozwi ązania infrastrukturalne. 
Budowa infrastruktury teleinformatycznej elektronic znego obiegu 
dokumentów. 

Stworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu 
inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i 
nowych technologii oraz wzrostu konkurencyjności firm 
funkcjonujących na terenie powiatu. 

Silny, partnerski powiat kwidzyński w Unii Europejskiej. 

Poprawa stanu środowiska w celu 
polepszenia warunków Ŝycia 
mieszka ńców. 

Poprawa stanu środowiska. 

 

Zapobieganie zagro Ŝeniom społecznym. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie. 

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. 

Doskonalenie systemu działań wspierającego rozwiązywanie 
problemów bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

Prowadzenie spójnej polityki przestrzennej w 
porozumieniu z gminami, zwłaszcza w zakresie 
zrównowa Ŝonego rozwoju infrastruktury technicznej . 

Poprawa jakości Ŝycia poprzez kształtowanie procesów 
przestrzennych. 

Rozwój zrównowaŜony przestrzeni,w tym historycznej – 
umacnianiem toŜsamości lokalnej. 

Wysoki poziom zatrudnienia. Wspieranie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu. 

Rozwój infrastruktury technicznej wzmacniającej dostępność i spójność powiatu. 

Poprawa komunikacji w powiecie. 

Stworzenie, upowszechnienie i promowanie interaktywnych usług elektronicznych w powiecie kwidzyńskim. 

Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych przez 
Internet dla mieszkańców i przedsiębiorców powiatu. 

Wysoka jakość i dostępność usług publicznych. 

Podjęcie działań w celu rozwoju turystyki w 
powiecie. 

Lepsze warunki do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wspieranie aktywności na obszarach wiejskich. Społeczeństwo obywatelskie z warunkami do 
dialogu między partnerami zaangaŜowanymi w 
rozwój społeczno – gospodarczy powiatu. 

P
rio

ry
te

ty
 

C
el

e 
st

ra
te

gi
cz

ne
 

 

Wyrównanie szans rozwoju oraz samorealizacji mieszkańców powiatu. 

Wysoka jakość i efektywność kształcenia oraz wychowania.  

Powszechne kształcenie ustawiczne. 

Kolor Ŝółty – wariant prokonkurencyjny, Kolor róŜowy – wariant prospołeczny, Kolor niebieski – wariant proedukacyjny, Kolor zielony – wariant proinnowacyjny  
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WDRAśANIE I MONITORING 
STRATEGII 
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WDRAśANIE STRATEGII 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin Realizacji Źródła Środków 

1 
Realizacja zadań określonych 
poszczególnymi przedsięwzięciami i 
projektami 

Zarząd Powiatu 
 

    2014 - 2020 r. 

Środki pomocowe, 
BudŜet Powiatu, BudŜet 

Państwa, inne 
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MONITOROWANIE STRATEGII 
 
 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin Realizacji 

1 Ocena realizacji Strategii Rada Powiatu Sesja absolutoryjna 
kaŜdego roku 

2 
Organizowanie debat strategicznych w przypadku zmiany istotnych 
uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie 
dla oceny aktualności Strategii 

Starosta Kwidzyński w zaleŜności od potrzeb 

3 
Organizowanie debat strategicznych z udziałem osób tworzących 
wcześniej Strategię dla oceny jej aktualności ( m.in. za pomocą 
dostępnych narzędzi teleinformatycznych ) 

Starosta Kwidzyński  w zaleŜności od potrzeb 
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ZAPRASZAMY NA STRON Ę 

INTERNETOWĄ 

 

www.powiatkwidzynski.pl  
 


