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W roku 2018 r. Miasto i Gminę Łasin
zamieszkiwały 7 942 osoby. Tym samym
mieszkańcy Gminy stanowili 19,72%
ludności powiatu grudziądzkiego i 0,38%
ludności województwa kujawskopomorskiego. W analizowanym okresie
(lata 2009 – 2018) liczba ludności uległa
zmniejszeniu. W 2018 r. w porównaniu z
rokiem 2009 liczba ludności zmalała o
2,75% (spadek o 225 osób).
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Biorąc pod uwagę udział poszczególnych
grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności,
można zauważyć postępujące zmniejszanie
się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym
(z 21,5% w 2009 r. do 19,1% w 2018 r.).
Jednocześnie wzrasta odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym (z 14,1 % w 2009 r. do
18,9% w 2018 r.). Podobne tendencje
występują w całym powiecie grudziądzkim.
Jest to związane z powszechnym trendem
starzenia się społeczeństwa.

Prognozy demograficzne
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Prognozy dla powiatu grudziądzkiego
na lata 2020-2050 pokazują,
że największa zmiana będzie miała
miejsce w grupie osób w wieku
poprodukcyjnym – wzrost o 51,49%.
Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym spadnie o około
31,22%, a w produkcyjnym o 21,22%.

Sfera społeczna - kultura
Działalność kulturalną prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz
Biblioteka Publiczna.

MGOK prowadzi działania w zakresie:


edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,



gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i
udostępniania dóbr kultury,



tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,



rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych,



wyzwalania inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury.

Sfera społeczna - kultura
W tym samym budynku co MGOK swoją siedzibę na Biblioteka
Publiczna.
Biblioteka składa się z przestronnej wypożyczalni książek oraz
czytelni. Księgozbiór w bibliotece obejmuje literaturę piękną,
popularno – naukową oraz księgozbiór podręczny ze wszystkich
dziedzin dla dzieci i dorosłych.
Od kwietnia 2019 roku biblioteka realizuje zadania biblioteki
powiatowej.
W 2019 r. z oferty Biblioteki skorzystało prawie 1500 osób.
Zarówno MGOK, jak i Biblioteka posiadają bardzo atrakcyjną,
szeroką ofertę wydarzeń, warsztatów i zajęć.

Sfera społeczna - sport


Od 1 stycznia 2017 roku Ośrodkiem skupiającym w
mieście i gminie Łasin działania sportowe jest Stadion
Miejski.



Na stadionie odbywa się cyklicznie wiele imprez
sportowych.



Na terenie Miasta i Gminy działa również Ludowy
Klub Sportowy „Piast”, ściśle powiązany
merytorycznie ze Stadionem Miejskim.



Infrastrukturę sportową Gminy stanowią 4 sale
gimnastyczne, 10 boisk sportowych, 11 placów
zabaw oraz 8 siłowni plenerowych.

Sfera społeczna - edukacja
Wychowanie przedszkolne


Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedno przedszkole
publiczne – Przedszkole Miejskie w Łasinie, zlokalizowane
przy Al. Młodości 1.



Od 2015 r. przedszkole działa w nowoczesnym budynku.



W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola w Łasinie
uczęszczało 178 dzieci z całej gminy.



W szkołach podstawowych w Szonowie, Zawdzie i Wydrznie
funkcjonują oddziały przedszkolne.



Począwszy od roku 2009, liczba dzieci zarówno w
przedszkolu, jak i oddziałach przedszkolnych wzrasta.

Sfera społeczna - edukacja

Szkoła Podstawowa w
Łasinie

Szkoła Podstawowa w
Szonowie

Szkoła Podstawowa w
Wydrznie

W roku szkolnym 2018/2019 do SP
w Łasinie uczęszczało 433
uczniów, uczących się w 21
oddziałach klasowych.

W roku szkolnym 2018/2019 do SP
w Szonowie uczęszczało 101
uczniów i 15 wychowanków
oddziału przedszkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019 do SP
w Wydrznie uczęszczało 69
uczniów i 12 wychowanków
oddziału przedszkolnego.

Sfera społeczna - edukacja

Szkoła Podstawowa w
Zawdzie
W roku szkolnym 2018/2019 do SP
w Zwadzie uczęszczało 75
uczniów i 25 wychowanków
oddziału przedszkolnego.

Szkoły Podstawowe w Szonowie,
Wydrznie i Zawdzie są małymi,
wiejskimi ale nowoczesnymi
szkołami. Dobra baza szkół i
niewielka liczebność klas pozwalają
na pracę w przyjaznej, prawie
rodzinnej atmosferze, na
traktowanie każdego ucznia
indywidualnie, co ma wpływ
na jego wszechstronny i
harmonijny rozwój.
Szkoły na terenie gminy to nie tylko
siedziby procesów edukacyjnych,
są one także ważnymi ogniwami w
życiu kulturalnym, sportowym i
codziennym miejscowości.

Wyniki egzaminów uczniów uczących
się w szkołach na terenie Gminy są w
większości przypadków niższe niż
średnia dla powiatu, województwa i
kraju. Wyjątek stanowią języki obce, w
szczególności język niemiecki. Taka
tendencja utrzymuje się na terenie
Gminy od kilku lat.
Od wielu lat niż demograficzny
powoduje sukcesywne zmniejszanie się
liczby uczniów w szkołach. W roku
szkolnym 2018/2019 w stosunku do roku
szkolnego 2004/2005 liczba uczniów
zmniejszyła się o prawie 45%.

Sfera społeczna – pomoc społeczna


Jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Łasin
zapewniającą usługi w zakresie pomocy
społecznej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łasinie.



Adresatami MGOPS są najczęściej osoby
bezrobotne, niepełnosprawne i długotrwale chore.
Pomoc społeczna udzielana jest w formie
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.



W 2019 do działu pomocy społecznej wpłynęło
777 wniosków o pomoc. Pomocą objęto 222
rodziny i 665 osób w rodzinach.
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Sfera społeczna – pomoc społeczna


Na terenie Miasta i Gminy Łasin funkcjonuje również
Środowiskowy Dom Samopomocy. Działa on od
23.09.1996 roku. Przeznaczony jest dla 25 podopiecznych.



W 2019 r. opieką Środowiskowego Domu Samopomocy
objętych jest 20 podopiecznych, którzy dowożeni są z
terenu Miasta i Gminy Łasin z miejscowości: Zawdzka
Wola, Nowe Jankowice, Szonowo, Wydrzno, Szynwałd,
Nowe Błonowo, Szczepanki i Łasin.



ŚDS w 2019 roku realizował swoje zadania zgodnie z
ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawą o
pomocy społecznej.

Sfera społeczna – opieka zdrowotna
Na terenie Gminy Łasin funkcjonuje jeden podmiot leczniczy, zarządzany przez Gminę w skład, którego wchodzą:


Szpital SPZOZ w Łasinie, ul. Grudziądzka 2,



Zakład Opieki Długoterminowej w Łasinie, ul. Kościuszki 22,



Przychodnia Rejonowa w Łasinie, ul. Radzyńska 4.

Liczba pacjentów w 2018 roku, korzystających z usług świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to
8088 osób, zaś liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych to 37 413 porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Liczba porad udzielonych w 2018 roku w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (porady lekarskie) wynosiła 45 942.
W szpitalu, zarządzanym przez SP ZOZ Łasin było 35 łóżek krótkoterminowych (20 łóżek oddziału wewnętrznego i 15
łóżek oddziału chirurgicznego), w ciągu roku z usług szpitala skorzystały 893 osoby, a średni czas hospitalizacji wynosił
7 dni. Liczba zgonów w 2018 roku w szpitalu wyniosła 16.
W zakładzie opieki długoterminowej, zarządzanym przez SP ZOZ Łasin były 34 łóżka, w ciągu roku z usług zakładu
skorzystało 87 osób. Liczba zgonów w 2018 roku w zakładzie wyniosła 51.

Gospodarka – podmioty gospodarcze
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Ponadto w Gminie działają 32 firmy
wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego. W porównaniu do roku 2015,
liczba firm wpisanych do KRS spadła o 5
podmiotów.
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Działalność w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej prowadzą na
terenie Miasta i Gminy Łasin według
stanu na koniec 2019 r. 393 osoby.
Liczba przedsiębiorstw prowadzonych w
tej formie w okresie ostatnich 5 lat
utrzymuje się w zasadzie na niezmiennym
poziomie.
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Gospodarka – rynek pracy
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Wskaźnik pracujących wyrażony liczbą osób
pracujących w przeliczeniu na 1000 osób
w 2018 r. dla Miasta i Gminy Łasin wyniósł 139
osób i był niższy niż wskaźnik dla powiatu
grudziądzkiego (143 osoby). W porównaniu z
rokiem 2014 nastąpił spadek liczby osób
pracujących na tym obszarze o 6 osób,
natomiast w odniesieniu do roku 2009 nastąpił
wzrost liczby osób pracujących o 15 osób.
Wskaźnik pracujących jest znacząco wyższy
na obszarze miejskim Gminy i wynosił w 2018 r.
212 osób, natomiast na terenie wiejskim – 87
osób.

Gospodarka - bezrobocie






Stopa bezrobocia w powiecie grudziądzkim na koniec
roku 2018 kształtowała się na poziomie 13,4%, przy
średnim poziomie stopy bezrobocia w województwie
kujawsko-pomorskim – 8,8% w tym samym okresie.

W 2018r. na terenie Gminy i Miasta Łasin było
zarejestrowanych 406 osób bezrobotnych (157 w mieście
i 249 na terenach wiejskich). W porównaniu z rokiem
2009 ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 453
osoby (spadek o 53%).
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w
Grudziądzu, znaczną część osób bezrobotnych na
obszarze wiejskim w roku 2018 stanowiły kobiety (64%).
Jest to wartość porównywalna z danymi w tym zakresie
dla powiatu (63%). Natomiast na obszarze miejskim
liczba kobiet bezrobotnych była bardzo zbliżona do
liczby mężczyzn.
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Środowisko przyrodnicze


Gmina Łasin jest gminą typowo rolniczą bazującą na glebach o
wysokiej wartości użytkowej. Obszar gminy Łasin stanowią gleby
brunatnoziemne - typ brunatne właściwe.



Teren Miasta i Gminy Łasin charakteryzuje się małą lesistością.
Lasy stanowią jedynie 5% powierzchni Gminy.



Największą rzeką na terenie Gminy jest przepływająca na
granicy z Gminą Świecie nad Osą – rzeka Osa. Przez teren
Gminy przepływają mniejsze cieki wodne np. Struga Łasińska.



W Gminie Łasin zlokalizowanych jest 10 jezior o powierzchni
powyżej 1,0 ha. Zajmują one łącznie powierzchnię 465,8 ha.



Charakterystyczną cechą klimatu omawianego obszaru jest
jego przejściowość i zmienność.

Ochrona przyrody
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie Miasta i Gminy Łasin wynosiła w 2018
r. 3 150,88 ha, co stanowi 23% powierzchni Gminy (13 655 ha). Zaliczyć do nich należy:


rezerwaty przyrody – 216,15 ha,



obszary chronionego krajobrazu– 3 134,03 ha,



rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu –
231,60 ha,



użytki ekologiczne - 32,31 ha.

Oprócz form ochrony prawnej krajobrazu znajdują się również indywidualne formy ochrony
przyrody.
Obszary chronionego krajobrazu na terenie Miasta i Gminy Łasin wchodzą w skład krajowego
systemu obszarów chronionych.

Turystyka i rekreacja


Gmina posiada potencjał do rozwoju funkcji rekreacyjno –
wypoczynkowej ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz
obecność terenów leśnych i jezior.



Nad Jeziorem Łasińskim (Zamkowym) zlokalizowany jest ośrodek
szkoleniowo – wypoczynkowy Casus. W okresie letnim do 2017r.,
ośrodek skupiał wielu turystów, którym oferował możliwość
wypoczynku oraz wiele różnorodnych atrakcji (boiska do gier, plac
zabaw, możliwość wypożyczenia sprzętów wodnych). Jednak
przez ostatnie dwa lata ośrodek podupadł i znacząco ograniczył
ofertę turystyczną.



Na szczególną uwagę zasługują nie przekształcone działalnością
ludzką obszary znajdujące się w granicach Rezerwatu Przyrody
Dolina Osy oraz Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Dolina
Osy.



Na terenie Gminy znajduje się jeden szlak turystyczny.



W roku 2018 bazę noclegową na terenie Gminy tworzyły 2 obiekty
noclegowe, oferujące łącznie 103 miejsca noclegowe.

Dziedzictwo kulturowe

Kościół parafialny p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w
Łasinie

Kościół parafialny p.w. św.
Wawrzyńca w Szczepankach

Kościół parafialny p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Szynwałdzie

Obiekt sakralny, wpisany do
rejestru zabytków w 1930 roku.

Obiekt sakralny, wpisany do
rejestru zabytków w 1936 roku.

Obiekt sakralny, wpisany do
rejestru zabytków w 1936 roku.

Dziedzictwo kulturowe
Na terenie Miasta i Gminy Łasin
w rejestrze zabytków
nieruchomych i
archeologicznych znajduje się 16
zabytków (w tym. m.in. zespoły
pałacowo-parkowe, kościoły,
grodziska).

Kościół p.w. św. Barbary w
Świętem

Klasztor ss. Karmelitanek Bosych

Obiekt sakralny, wpisany do
rejestru zabytków w 1961 roku.

Klasztor pochodzi z lat 20-tych XX
w.

Ważnym elementem dziedzictwa
kulturowego Gminy są
cmentarze i pomniki pamięci.

Infrastruktura drogowa
Sieć dróg publicznych przebiegających przez teren Gminy liczy łącznie
niespełna 100 km.
Na układ drogowy Gminy składają się:


1 droga krajowa



1 droga wojewódzka



18 dróg powiatowych



35 dróg gminnych – ulic miejskich



41 dróg gminnych na obszarze wiejskim

Stan techniczny większości dróg należy uznać za niewystarczający i
kwalifikujący je do wykonanie modernizacji bądź przebudowy w
najbliższym czasie.
W najlepszym stanie technicznym są drogi i ulice, których remont był
przeprowadzony w ostatnim czasie.

Gospodarka wodno - ściekowa




Zadania z zakresu zaspakajania potrzeb
związanych z zaopatrzeniem w wodę i
odbiorem ścieków sanitarnych, realizuje
powołana z dniem 1 stycznia 2019r. spółka
prawa handlowego Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. powstała z
przekształcenia zakładu budżetowego.
Na terenie Miasta i Gminy Łasin liczba osób
podłączonych do wodociągu wynosi ok. 7
920 osób. Liczba osób korzystających z
kanalizacji to ok. 4 000.



Całkowita długość sieci wodociągowej na
terenie gminy wynosi 185,5 km natomiast
łączna długość kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i ciśnieniowej) 30,6 km.



Sieć wodociągowa obejmuje 99,9%
mieszkańców miasta i gminy. Jedynie około 10
posesji nie posiada w chwili obecnej, z uwagi
na znaczne odległości od sieci
wodociągowych, możliwości podłączenia.



Sieć kanalizacyjna obejmuje miasto Łasin oraz
miejscowości Nowe Jankowice i Święte.
Dodatkowo, do kanalizacji jest podłączony
budynek szkoły w Jankowicach oraz dwie
posesje prywatne w tej miejscowości.

Sieć gazowa




Infrastruktura gazowa istnieje
tylko w mieście Łasin, w związku z
czym jedynie mieszkańcy miasta
mogą korzystać z gazu
sieciowego.
Na strukturę sieci gazowej składa
się ponad 13 km sieci rozdzielczej
i 406 czynnych przyłączy do
budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych. Z instalacji
gazowej korzysta około 31,4%
ludności.

2014

2015

2016

2017

2018

Długość czynnej
sieci rozdzielczej
(km)

12 807

13 219

13 428

13 428

13 428

Czynne przyłącza
do budynków
mieszkalnych i
niemieszkalnych

395

397

400

401

406

Zużycie gazu (tys.
m3)

398,2

398,9

438,0

-

-

Odbiorcy gazu
(gospodarstwa
domowe)

1162

1042

1208

1209

1213

Liczba ludności
korzystającej z sieci
gazowej

3 618

3 515

3 692

3 640

3 636

Gospodarka odpadami


Na terenie Miasta i Gminy Łasin usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych
oraz nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi i innych
nieruchomości zabudowanych, świadczyło do końca 2019r.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.



Ponadto w Gminie funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK). W roku 2018 r. zakończyła się realizacja inwestycji
polegająca na rozbudowie PSZOK. Było to możliwe przy wsparciu środków
unijnych.



Gmina odnotowuje bardzo dobre wskaźniki w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.

Energetyka, ciepłownictwo i
odnawialne źródła energii


Głównym źródłem przesyłu i dostaw energii elektrycznej na terenie Gminy są sieci
elektroenergetyczne przesyłowe i rozdzielcze ENERGA SA z głównymi punktami zasilania
znajdującymi się w Szonowie i Łasin Wybudowanie.



Wytwarzana jest również energia elektryczna z 7 siłowni wiatrowych, które zlokalizowane
w Szczepankach, Wydrznie i Zawdzie posiadają łączną moc 12,5 MW.



W 2011r. na terenie miasta Łasin wykonano przebudowę i modernizację kotłowni i sieci
ciepłowniczej, likwidując lokalne kotłownie węglowe. W roku 2018 ciepłownia miejska
wyprodukowała i sprzedała ponad 15 tys GJ ciepła.



Miasto i Gmina Łasin w 2018r. w ramach dopłat dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na
ekologiczne dofinansowało zakup 9 kotłów.



W związku z ograniczeniami ustawowymi dotyczącymi odległości zabudowy mieszkaniowej od
siłowni wiatrowych, rozwój tego typu źródeł energii praktycznie zatrzymał się.



W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się fotowoltaika.

