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Cel strategiczny Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców powiatu 

 
Cele cząstkowe 

 
Miernik/wskaźnik 

Okres sprawozdawczy 

2012-2016 2017-2018 2012-2018 
 
 

Przestrzeń powiatu 
przyjazna 

mieszkańcom  
i inwestorom. 

Nowe nawierzchnie na drogach 
powiatowych. wzrost długości 

zmodernizowanych dróg 2012-2020 – 40km. 

Zmodernizowano łącznie 
44km dróg powiatowych – 
100% realizacji założenia. 

Zmodernizowano 47km 
dróg powiatowych. 

Zmodernizowano łącznie 
91km dróg powiatowych  

Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe dla 
niechronionych uczestników ruchu. wzrost 
długości wybudowanych ciągów pieszo-

rowerowych 2012-2020 – 100km. 

Wybudowano łącznie 
71km dróg rowerowych - 
71% realizacji założenia. 

Wybudowano 8 km dróg 
rowerowych. 

Wybudowano łącznie 
79km dróg rowerowych - 
79% realizacji założenia. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dobra jakość 
kształcenia  
w powiecie. 

Odsetek uczniów 
kończących naukę w 
szkołach powiatu (w 

stosunku do ilości osób 
rozpoczynających). 

2012-72%, 2020-75%. 

 
ZS, CKU Gronowo 

Ukończenie szkoły 
(wynik uśredniony) 

78,22% 

Ukończenie szkoły  
2017 r. - 87,8% 
 2018 r. - 88,7% 

Ukończenie szkoły 
(wynik uśredniony) 

81,1% 

 
ZSP Chełmża 

Ukończenie szkoły 
(wynik uśredniony) 

83,75% 

Ukończenie szkoły:  
2017 r. - 80% 
 2018 r. - 95% 

Ukończenie szkoły 
(wynik uśredniony) 

85,0% 

 
Zdawalność 

zewnętrznych 
egzaminów 

potwierdzających  
kwalifikacje zawodowe. 
2012-72%, 2020-80%. 

 
ZS, CKU Gronowo 

Zdawalność egzaminów 
(wynik uśredniony) 

74,85% 

Zdawalność egzaminów 
 2017 r. - 76,5% 
 2018 r. - 80% 

Zdawalność egzaminów 
(wynik uśredniony) 

75,98% 
 

ZSP Chełmża 
Zdawalność egzaminów 

(wynik uśredniony) 
66,5% 

Zdawalność egzaminów 
 2017 r. - 90% 

 2018 r. - 85,5% 

Zdawalność egzaminów 
(wynik uśredniony) 

73,58% 
 

ZS Chełmża 
Zdawalność egzaminów 

(wynik uśredniony) 
15,7% 

 

Zdawalność egzaminów 
 2017 r. - 75% 
 2018 r. - 90% 

Zdawalność egzaminów 
(wynik uśredniony) 

38,0% 
 

 
Powiat przyjazny 

rozwojowi 
przedsiębiorczości. 

Nowe miejsca pracy finansowane ze środków 
publicznych będących w dyspozycji powiatu 

(np. FP, PFRON). 

2013-2020 stworzenie 1600 stanowisk pracy 

Doposażenie miejsc pracy: 
395 

Dotacje na działalność: 763 
Łącznie: 1158 

Doposażenie miejsc pracy: 
225 

Dotacje na działalność: 318 
Łącznie: 543 

Doposażenie miejsc pracy: 
620 

Dotacje na działalność: 
1081 

Łącznie: 1701 



 
 

Komunikacja spełnia 
oczekiwania  

mieszkańców. 

Ilość kanałów komunikowania się  
z mieszkańcami powiatu.  

Stan 2012: strona internetowa i BIP, 
newsletter, wkładka w gazecie POZA TORUŃ 

(raz w miesiącu), facebook. 
2020 - wzrost o dwa nowe kanały 

komunikacyjne. 

Ilość kanałów 
komunikowania się z 

mieszkańcami wzrosła o 1.  
 

W latach 2017-2018 ilość 
kanałów komunikowania się 
z mieszkańcami wzrosła o 3.  

portal internetowy 
ototorun.pl, instagram, 

youtube. 

Ilość kanałów 
komunikowania się z 

mieszkańcami wzrosła o 4.  
 

 
 
 
 
 
Dobrze funkcjonujący 
system wsparcia osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

Liczba osób objętych działaniami 
edukacyjno-informacyjnymi powiatu na 

rzecz osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Dotyczy osób korzystających ze wsparcia 

finansowego PFRON, EFS, dotacji celowych, 
środków własnych samorządu, pozyskanych 
w ramach programów celowych. Założony 

malejący wskaźnik liczby osób w 
poszczególnych latach będzie wynikał z  
planowanych działań minimalizujących 

procesy powodujące wykluczenie społeczne 
osób z zagrożonych środowisk, a tym samym 

zakłada się wzrost aktywności społecznej. 

1) 2012 r. – ok. 1200 osób 
2) 2014 r. – ok. 1150 osób 
3) 2016 r. – ok. 1100 osób 
4) 2018 r. – ok. 1050 osób 
5) 2020 r. – ok. 1000 osób 

- zaktywizowano 
społecznie i zawodowo 

1160 osób. 

- 3800 osób skorzystało ze 
wsparcia finansowego. 

- udzielone porady, 
przeprowadzone badania i 

terapie zamknęły się  
w liczbie 830. 

- 1980 beneficjentów 
objętych zostało pomocą 

socjalną. 

- zaktywizowano społecznie 
i zawodowo 620 osób, 

- 940 osób skorzystało ze 
wsparcia finansowego, 

- udzielone porady, 
przeprowadzone badania i 

terapie zamknęły się  
w liczbie 450, 

- 900 beneficjentów 
objętych zostało pomocą 

socjalną, 
 
 

- zaktywizowano 
społecznie i zawodowo 

1780 osób, 

- 4740 osób skorzystało ze 
wsparcia finansowego, 

- udzielone porady, 
przeprowadzone badania i 

terapie zamknęły się  
w liczbie 1280, 

- 2880 beneficjentów 
objętych zostało pomocą 

socjalną, 
 

W 2018 r. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 

w Toruniu objęło 
wsparciem około  

1.129 osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

Wysoki standard usług  
w zakresie opieki 

społecznej 
 i zdrowia. 

Procent jednostek z zakresu opieki 
społecznej i zdrowia spełniających standardy 

wynikające z przepisów prawa.  
2012-57 %, 2020-100%. 

83% jednostek z zakresu 
opieki społecznej i zdrowia 

spełnia wymagane 
przepisami prawa 

standardy. Są to domy 
pomocy społecznej i 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Chełmży. 

Procent jednostek z zakresu 
opieki społecznej i zdrowia 
spełniających wymagane 

przepisami prawa standardy 
pozostał na niezmienionym 

poziomie (83%). W celu 
podniesienia standardów w 

ŚDS w Osieku n/Wisłą 

83% jednostek z zakresu 
opieki społecznej i zdrowia 

spełnia wymagane 
przepisami prawa 

standardy. 



Standardy spełnia również 
Szpital Powiatowy w 

Chełmży. Trwają natomiast 
prace na standaryzacją 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku/ 

Wisłą. 

wykonana została stosowna 
dokumentacja. Obecnie 

brakuje środków 
finansowych budżetu 

państwa, które pozwoliłyby 
na osiągniecie wymaganych 

standardów. 

             

 

 


