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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 – mierniki realizacji celów 

Raport za 2020 i raport końcowy 

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

 

 
Cele cząstkowe 

 
Miernik/wskaźnik 

Okres sprawozdawczy  

2012-2019 2020 2012-2020 
 
 
1.Przestrzeń powiatu 

przyjazna 
mieszkańcom  
i inwestorom. 

Nowe nawierzchnie na drogach 
powiatowych. Wzrost długości 

zmodernizowanych dróg 2012-2020 – 
40km. 

 
Zmodernizowano łącznie 115,08 km  

dróg powiatowych 
 

288 % realizacji założeń 
(wskaźnik osiągnięty) 

 
Zmodernizowano łącznie 

12,22 km dróg powiatowych 
 
  

Zmodernizowano łącznie 

 127,3 km  

dróg powiatowych  
 

318% realizacji założeń 
(wskaźnik osiągnięty) 

Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe 
dla niechronionych uczestników ruchu. 

wzrost długości wybudowanych 
ciągów pieszo-rowerowych 2012-2020 

– 100km. 

 
Wybudowano łącznie 92,34 km  

dróg rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych 

 
 - 92% realizacji założenia. 

 
Wybudowano łącznie 39,93km  

dróg rowerowych i ciągów pieszo       
- rowerowych 

 

Wybudowano łącznie  

132,27 km  

dróg rowerowych –  
Łącznie 132%  realizacji 

założenia. 
(wskaźnik osiągnięty) 

 
 

 
 
 

 
 
 

2. 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) 

81,15 % 

(wskaźnik osiągnięty) 

 
Ukończenie szkoły 

82,72 % 
 

Technikum 83,96 % 

Szkoła Branżowa I stopnia 81,48 % 
 

(wskaźnik osiągnięty) 

 
ROK 2020 

Ukończenie szkoły 

82,72 % 
 

(wskaźnik osiągnięty) 
 

 
ZSP Chełmża 

 
Ukończenie szkoły 
(wynik uśredniony) 

81,6 % 
(wskaźnik osiągnięty) 

 
Ukończenie szkoły 

82,7% 
 

(wskaźnik osiągnięty)  

 
ROK 2020 

Ukończenie szkoły 

82,7% 
(wskaźnik osiągnięty) 

 

 
Zdawalność 

zewnętrznych 
egzaminów 

potwierdzających  

 
ZS, CKU 

Gronowo 

 
Zdawalność egzaminów 

 (wynik uśredniony) 
79,24 % 

Zdawalność egzaminów 

76,59 % 
 

Technikum 68,97 % 

Szkoła Branżowa I stopnia 84,21 % 

 
ROK 2020 

Zdawalność egzaminów 

76,59 % 
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kwalifikacje 
zawodowe. 
 2012-72%, 
 2020-80%. 

 
ZSP Chełmża 

 
Zdawalność egzaminów 

 (wynik uśredniony) 
78,19% 

 
Zdawalność egzaminów 

80,8%  
 

W poniższych kierunkach 
zdawalność w 100%: 

100% - technik żywienia                        
i usług gastronomicznych 

100%-technik usług kosmetycznych 
100%- sprzedawca 

 

(wskaźnik osiągnięty) 

 
ROK 2020 

Zdawalność egzaminów 

80,8%  
 

W poniższych kierunkach 
zdawalność w 100%: 

100% - technik żywienia                    
i usług gastronomicznych 

100%-technik usług 
kosmetycznych 

100%- sprzedawca 
 

(wskaźnik osiągnięty) 
 

 
ZS im. UE 
Chełmża 

 
Zdawalność egzaminów (wynik 

uśredniony) 
38% 

 

 
Zdawalność egzaminów 

 (wynik uśredniony) – 26,75 %  

 
(część pisemna – średni wynik 

25,5%,  
cześć praktyczna – średni wynik 

28%) 

 
ROK 2020 

 
Zdawalność egzaminów 

 (wynik uśredniony)  

– 26,75 %  

 
(część pisemna – średni wynik 

25,5%,  
cześć praktyczna – średni 

wynik 28%) 

 
 
 

3. 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: 665 
Dotacje na działalność: 1.171 

Łącznie: 1.836 
(wskaźnik osiągnięty) 

 

 

 
 
 

Doposażenie miejsc pracy: 80 
Dotacje na działalność: 114 

 

 
 
 

Doposażenie miejsc pracy: 745 
 Dotacje na działalność: 1.950 

(wskaźnik osiągnięty) 
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4. 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 (5). 

 
2020 - wzrost o dwa nowe kanały 

komunikacyjne. 

 
Ilość kanałów komunikowania się z 

mieszkańcami wzrosła o 6 
 

 (wskaźnik osiągnięty) 

 
Ilość kanałów komunikowania się z 

mieszkańcami wzrosła o 6.  
 

2020 – 11 kanałów 
 

(wskaźnik osiągnięty) 
 

 
Ilość kanałów komunikowania 

się z mieszkańcami wzrosła o 6. 
(wskaźnik osiągnięty) 

 

Kanały komunikowania się z 

mieszkańcami powiatu. 
Stan na 2012 r.: strona 
internetowa, BIP, newsletter, 
Facebook, miesięcznik Powiat 
Toruński (nakład 3000 
egzemplarzy). 
2013 r.: "Powiat Toruński" 
zmiana z miesięcznika na  
wkładkę  w bezpłatnej gazecie 
"Poza Toruń" – 30 000 
egzemplarzy. 
2015 r.: kanał na You Tube. 
2015 r.: umowa z gazetą 
Nowości – strona w 
comiesięcznej wkładce "Wokół 
Torunia". 
2018 r.: profil na Instagramie, 
grupa na Facebooku „Powiat 
Toruński w obiektywie”. 
2018 r.: umowa z portalem 
internetowym ototorun.pl. 
2019 r.: umowa z portalem 
internetowym pozatorun.pl. 
Wszystkie te kanały 
komunikacji (11) były aktywne 
w 2020 roku i nadal 
funkcjonują. 
Liczba kanałów komunikacji w 
latach: 
2012 – 5 
2018 – 10 
2019 – 11 
2020 – 11 

 



4 
 

 
 
 
 
 

5. 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 1780  osób + (394 osoby 
za 2019r.)= 2174 

 

- 4740 osób skorzystało ze wsparcia 
finansowego + (791 za 2019r.)= 5531 

 

W 2018 r. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu objęło 

wsparciem około  
1129 osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym + (1125 za 
2019 r.)=2254. 

 
(wskaźnik osiągnięty) 

 

 
 
 
- zaktywizowano społecznie i 
zawodowo  384 osoby 
 
 
 
- 1169  osób skorzystało ze wsparcia 
finansowego 

 
 
W 2020r. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu objęło 
wsparciem około  
1553 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
( ale gdyby uwzględnić tu także 
osoby, które skorzystały z 
pozafinansowych form wsparcia to 
liczba wzrasta o kolejne 971 osoby!) 
Łącznie ponad 2500 osób 
 

(wskaźnik osiągnięty) 
 

 
 

 
 
 
W latach: 2012-2020: 
 
- zaktywizowano społecznie i 
zawodowo  2558 osób 
 
 
- 6.700 osób skorzystało ze 
wsparcia finansowego 

 
 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Toruniu objęło 

wsparciem około  
4.750 osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (w 
latach 2018-2020) 

 
 

(wskaźnik osiągnięty) 
 

6. 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. 

83% jednostek z zakresu opieki 
społecznej  

i zdrowia spełnia wymagane 
przepisami prawa standardy. 

83% jednostek z zakresu opieki 
społecznej  

i zdrowia spełnia wymagane 
przepisami prawa standardy. 

 Po realizacji zadania 
„Budowa nowego obiektu 

Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku nad 

Wisłą” wskaźnik zostanie 
osiągnięty w 100% 

             

 


