
PROGRAM ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2017-2020 

RAPORT 2020 (realizacja za rok 2019) 

 

Nazwa dokumentu  

Program rozwoju Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-

2020 

Program rozwoju Powiatu Toruńskiego został przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu Nr XXXIII/216/2017 z 30 listopada 2017 r. Jest dokumentem 

operacyjno-wdrożeniowym opracowanym zgodnie z ustawą z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Cel strategiczny 1 

Wsparcie lokalnego rynku 

pracy - realizator: 

Powiatowy Urząd Pracy 

Priorytet na lata 2017-2020 - dobre miejsca pracy, rozumiane jako 

miejsca pracy dobrze płatne, powstające w rozwojowych sektorach 

gospodarki, przyczyniające się do rozwoju obszaru. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - udzielenie 490 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie 167 miejsc 

pracy. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz 

promocja samozatrudnienia to najważniejsze działania realizowane 

przez PUP dla Powiatu Toruńskiego w 2019 roku. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych odbywała się poprzez organizację 

staży, prac interwencyjnych oraz refundacje części kosztów 

zatrudnienia osób do 30 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia. 

Ważną grupę osób wspieranych stanowili również bezrobotni 

zamieszkali na wsi. W ramach powyższych działań realizowane były 

zadania określone dla przyjętego Priorytetu: dobre miejsca pracy, 

rozumiane jako miejsca pracy dobrze płatne, powstające w 

rozwojowych sektorach gospodarki, przyczyniające się do rozwoju 

obszaru. Pomoc polegała również na udzielaniu wsparcia finansowego 

osobom, które wyrażały zainteresowanie uruchomieniem własnej 

działalności gospodarczej.  

2019 - ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności - 90. 

2019 - ilość utworzonych miejsc pracy - 45. 

 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 

Ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności - 408. 

Ilość utworzonych miejsc pracy - 235. 

Cel strategiczny 2 

Rozbudowa i poprawa 

standardu infrastruktury 

transportowej, drogowej 

– realizator:  

Powiatowy Zarząd Dróg 

Priorytet na lata 2017-2020 –  

2A. bezpieczeństwo użytkowników - położenie większego nacisku na 

zadania i ich elementy poprawiające bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników dróg.  

2B. ścieżki rowerowe - sposób na rozwój taniego, bezpiecznego  

i niskoemisyjnego systemu transportu, także cenny element 

potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru.  

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 -

wyremontowanie, modernizacja 76 km dróg powiatowych, budowa 

4 km chodników, budowa 50 km ścieżek rowerowych. 

 



Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

W 2019 roku dokonano przebudowy odcinków dwóch dróg 

powiatowych Płużnica-Bocień-Dźwierzno (nr 1716C) oraz  Turzno -

Gronowo (nr 2030C). Inwestycje miały na celu przywrócenie 

podstawowych właściwości obu ciągów. Zakres prac objął poprawę 

równości, nośności i szorstkości jezdni. Podjęte działania przyczyniły 

się do likwidacji zastoisk wodnych. Zwiększono również zakres 

bezpieczeństwa poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz 

wymianę oznakowania pionowego. Wyprofilowano rowy oraz 

umocniono pobocza. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęły również 

prace związane z budową ciągów pieszo-rowerowych i peronów 

autobusowych.  

W 2019 roku do użytku oddano następujące odcinki dróg 

rowerowych: Papowo Toruńskie - Gostkowo, Grzywna - Kuczwały oraz 

Windak-Głuchowo. Warto również nadmienić, że na terenie powiatu 

(gmina Chełmża) wybudowano odcinek drogi rowerowej  

w miejscowości Zelgno oraz na trasie Nawra-Kończewice. W 2019 

roku, na bazie podpisanej umowy w ramach środków ZIT RPO WK-P, 

rozpoczęto budowę trzech nowych dróg rowerowych.  

 

2019 - przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - 9,72 km. 

2019 - budowa chodników (ciągi pieszo-rowerowe) - 4,57 km. 

2019 – budowa dróg rowerowych - 8,19 km. 

 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 

Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - 56,7 km. 

Budowa chodników (ciągi pieszo-rowerowe) - 7,3 km. 

Budowa dróg rowerowych - 16,2 km. 

Cel strategiczny 3 

Ograniczenie skali 

wykluczenia społecznego 

-realizator: 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Priorytety na lata 2017-2020 – 

3A. profilaktyka – w okresie objętym Programem planowane jest 

wzmocnienie roli działań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, 

3B. wsparcie seniorów – w związku z szybkim wzrostem ich liczby 

planowane jest podjęcie specjalnych działań, adresowanych do tej 

grupy. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 – 

unowocześnienie 2 placówek pobytu, realizacja 7 programów 

wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęcie 

wsparciem 3 000 osób. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu objęło 

wsparciem około 1 125 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz realizowało 5 programów wsparcia, takich jak: „Rodzina  

w Centrum”, „Rodzina w Centrum 2”, „Program Korekcyjno-

Edukacyjny”, „Program wyrównywania różnic między regionami”  

i program „Aktywny samorząd”. Na przestrzeni roku udzielono 623 

porad specjalistycznych, a w ramach programu „Rodzina w Centrum” 

zrealizowano 1 623 godziny wsparcia obejmującego poradnictwo 

psychologiczne, pedagogiczne, prawne, mediacyjne i rodzinne.  



W ramach interwencji kryzysowej wsparcia udzielono 418 osobom.  

W 2019 roku pomocą w integracji ze środowiskiem objęto 14 osób 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Realizowany 

również w 2019 roku program Korekcyjno-Edukacyjny objął 12 osób 

stosujących przemoc w rodzinie, w tym 8 z terenu powiatu 

toruńskiego. Pomoc mieszkańcom powiatu z zaburzeniami 

psychicznymi świadczyły dwa środowiskowe domy samopomocy,  

w Chełmży i Osieku n/Wisłą, dysponujące 85 miejscami, 

wykorzystanymi w 100%. 

W zakresie wsparcia seniorów PCPR podejmuje działania w ramach 

programów pilotażowych PFRON, m.in. takich jak: „Program 

wyrównywania różnic między regionami” i program „Aktywny 

samorząd”. Każdego roku PCPR w partnerstwie z Toruńskim 

Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej realizuje wiele działań na 

rzecz seniorów np. w Punkcie Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego udzielane są porady prawne, socjalne, rodzinne czy 

też konsumenckie, natomiast w ramach projektu „Inkubator 

Partycypacji Społecznej Seniorów” prowadzono działania 

ukierunkowane na włączenie seniorów w życie społeczności lokalnych, 

których są mieszkańcami, działania wspierające uczestnictwo osób 

starszych i ich integrację w życiu społecznym i publicznym oraz 

włączanie seniorów w proces tworzenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. Na terenach poszczególnych gmin tworzone były 

punkty mobilne dla seniorów. W 2019 r. w ramach projektu pn. 

„Pracownia partycypacji i przedsiębiorczości społecznej –  

w poszukiwaniu aktywnych form integracji międzypokoleniowej” 

seniorzy uczestniczyli  w spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, 

warsztatach z zakresu asertywności, wyjazdach, rozwijaniu swoich 

umiejętności informatycznych, w zajęciach kulinarnych, krawieckich, 

stolarskich, florystycznych, robótkach ręcznych, aktywności sportowej, 

spotkaniach teatralno-wokalnych, warsztatach plastycznych  

i rękodzielniczych, w plenerach fotograficznych. Seniorzy skorzystali 

także z edukacji prawnej i poradnictwa. Łącznie było to 30 osób 

zamieszkujących teren powiatu toruńskiego. 

W 2019 roku PCPR prowadziło również działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej. Te 

drugie realizowane były we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego. W  ramach rehabilitacji społecznej pomocą 

objęto 379 osób niepełnosprawnych, a rehabilitacji zawodowej - 15. 

Osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć także w warsztatach 

terapii zajęciowej - z tej formy wsparcia w 2019 roku skorzystało 24 

mieszkańców powiatu.   

 

 

 

 



Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – wsparcia udzielono 

2254 osobom. Realizowano 5 programów wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Cel strategiczny 4 

Unowocześnienie bazy 

edukacyjnej -  

realizator: 

dyrektorzy 

poszczególnych placówek 

oświatowych 

Priorytet na lata 2017-2020 –  

nowoczesne pracownie naukowo-doświadczalne, wyposażone  

w specjalistyczny sprzęt, pozwalający szkolić specjalistów  

z umiejętnościami praktycznymi, poszukiwanymi na rynku pracy. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - 63 wsparte 

pracownie, 2 800 uczniów i 122 nauczycieli podnoszących kwalifikacje. 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Chełmży - realizacja 

założeń, działania 

podejmowane w 2019 r. 

W 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

wsparcie uzyskały m. in. takie pracownie jak: matematyczna, 

gastronomiczna i obsługi klienta, multimedialna, kosmetyczna, 

fryzjerska, komputerowa. Łącznie w 2019 roku wspartych zostało 11 

pracowni oraz szkolna biblioteka.  

Zakończone w 2019 roku inwestycje w infrastrukturę pozwoliły na 

rozszerzenie oferty szkoły o nowe kierunki edukacyjne a zarazem 

deficytowe na lokalnym i regionalnym rynku pracy, m.in. technik 

logistyk/magazynier logistyk, technik usług fryzjerskich/fryzjer, technik 

usług kosmetycznych oraz rozszerzenie kwalifikacji dla technika 

informatyka o umiejętności niezbędne dla grafika komputerowego. 

W wyniku przeprowadzonych inwestycji do użytku oddano 4 nowe 

pracownie nauki zawodu oraz dobudowano zewnętrzną windę dla 

osób niepełnosprawnych. Ściśle określone kwalifikacje podnosiło 

9 nauczycieli, natomiast cała kadra pedagogiczna brała udział  

w licznych szkoleniach i warsztatach. W tym samym czasie ze 

wspartych pracowni, w ramach podnoszenia kwalifikacji skorzystało 

324 uczniów szkoły. 

Zespół Szkół, CKU 

Gronowo - realizacja 

założeń, działania 

podejmowane w 2019 r. 

W 2019 roku w Zespole Szkół, CKU w Gronowie wsparcie uzyskały 

następujące pracownie: językowa, nauki zawodów technik 

mechanizacji i agrotroniki, informatyczne, sieci komputerowych, 

fizyczna, muzyczna oraz spawalnicza. Łącznie w 2019 roku wspartych 

zostało 9 pracowni oraz szkolna biblioteka.      

Doposażenie pracowni naukowo-doświadczalnych szło w parze 

z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli. W roku 2019 nauczyciele 

podjęli studia podyplomowe na kierunkach: logistyka w biznesie; 

aplikacje internetowe i mobilne; technika i mechatronika pojazdów 

samochodowych; budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów 

samochodowych; przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje 

nauczycielskie; edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej 

pomocy dla nauczycieli; edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu; 

oligofrenopedagogika oraz studia I stopnia turystyka i rekreacja: 

specjalność hotelarstwo, gastronomia i dietetyka. Ściśle określone 

kwalifikacje podnosiło 9 nauczycieli, natomiast cała kadra 

pedagogiczna brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach.   



W tym samym czasie ze wspartych pracowni skorzystało: 108 uczniów 

w Branżowej Szkole I stopnia oraz 426 uczniów w Technikum. 

 

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży - 

realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

W 2019 roku do użytku oddano nowy budynek szkolny, w którym 

znajdują się trzy w pełni wyposażone pracownie – krawiecka, 

cukiernicza i budowlana. Wyremontowano pomieszczenia do 

prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej 

oraz sale matematyczno-przyrodniczą i informatyczną. Przystosowano 

pomieszczenia na potrzeby oddziału autystycznego i gabinetu do 

terapii pedagogicznej. Łącznie w 2019 roku wspartych zostało 

7 pracowni (razem z gabinetami do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych). Ściśle określone kwalifikacje podnosiło 

7 nauczycieli, natomiast cała kadra pedagogiczna brała udział 

w licznych szkoleniach i warsztatach. W tym samym czasie ze 

wspartych pracowni, w ramach podnoszenia kwalifikacji, skorzystało 

25 uczniów szkoły. 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 

51 wspartych pracowni. 

1544 uczniów podnoszących kwalifikacje. 

45 nauczycieli podnoszących kwalifikacje. 

Cel strategiczny 5 

Rozwój ochrony zdrowia -  

realizator: 

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

Priorytet na lata 2017-2020 –  

wysokie standardy opieki - najważniejszym wyzwaniem na ten okres 

programowania jest poprawa jakości usług medycznych, 

świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 –  

jeden unowocześniony szpital, 1500 badań profilaktycznych. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

W ramach realizowanego celu Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży 

rozpoczął prace budowlane w zakresie projektu pn. „Przebudowa 

i rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie”. 

Na koniec 2019 roku kwota poniesionych kosztów wyniosła 1 539 551 

zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 1.079.086 zł. Planowane prace 

budowlano-remontowe będą trwały do końca września 2020 roku. 

W 2019 roku Szpital zakończył również realizację projektu pn. 

„Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala 

Powiatowego w Chełmży”. Ostatnim z etapów była budowa na terenie 

Szpitala rezerwowego źródła wody (zbiornika retencyjnego). Łączny 

koszt wszystkich prac remontowo-budowlanych wykonanych 

w ramach powyższej inwestycji wyniósł w 2019 roku 412 050 zł, w tym 

dofinansowanie UE – 211 952 zł. Inwestycja trwała od 2017 i została 

ukończona. 

W zakresie prowadzonych badań profilaktycznych w ramach 

„Programu wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego 

w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży” ze środków EFS w 2019 

roku wykonano 451 badań  kolonoskopowych oraz przeprowadzono 

tyle samo indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych. Koszt 

ich realizacji wyniósł 351 124 zł, w tym dofinansowanie UE 



w wysokości 325 631 zł. Na koniec 2019 roku stopień realizacji puli 

badań zaplanowanych do wykonania w ramach projektu wyniósł 

88,5%, a w 2020 roku nastąpi zakończenie jego realizacji. Wszystkie 

działania remontowo-budowlane oraz doposażanie placówki w nową 

aparaturę medyczną przyczyniają się do unowocześniania Szpitala, 

stosownie do zmieniających się potrzeb społecznych. Działania te mają 

na celu poprawę jakości świadczonych usług i zapewnienie 

komfortowych warunków leczenia pacjentów Szpitala. 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 
Realizacja 1397 badań profilaktycznych. 

Cel strategiczny 6 

Poprawa standardu usług 

świadczonych przez 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu i podległe 

instytucje 

realizator: 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

Priorytet na lata 2017-2020 - usługi elektroniczne, rozwój komunikacji 

elektronicznej z mieszkańcami i pełna cyfryzacja dokumentacji 

Starostwa. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - 

zinformatyzowanie zasobów geodezyjnych. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2019 r. 

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0.” realizowane są 

kolejne etapy informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego.  Zadanie współfinansowane w ramach RPO WKP na 

lata 2014-2020, w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo 

przechowywania danych, ułatwi urzędnikom pracę na dokumentach 

oraz usprawni funkcjonowanie e-usług. Planowany udział finansowy 

powiatu w 2019 roku wynosił 1 415 020  zł, wydatkowano 1 384 297 

zł. 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2019 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego - w trakcie realizacji. 

 

Opracował: Artur Stankiewicz, Wydział Promocji i Rozwoju. 

 

 

  


