Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)

CELE
MIERNIK / WSKAŹNIK

CEL STRATEGICZNY

Rozwój przedsiębiorczości i
infrastruktury zapewniający
wysoką jakość życia
mieszkańców powiatu

CELE CZĄSTKOWE

1. Przestrzeń powiatu
przyjazna mieszkańcom i
inwestorom

1. Nowe nawierzchnie na drogach powiatowych.
wzrost długości zmodernizowanych dróg
2012 – 2020 – 40 km
2. Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe dla niechronionych
uczestników ruchu.
wzrost długości wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych
2012 – 2020 – 100 km

2. Dobra jakość kształcenia w
powiecie

1. Odsetek uczniów kończących naukę w szkołach powiatu
(w stosunku do ilości osób rozpoczynających).
2012 - 72%, 2020 – 75%
2. Zdawalność zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.
2012 - 72%, 2020 – 80%

3. Powiat przyjazny rozwojowi Nowe miejsca pracy finansowane ze środków publicznych będących w
przedsiębiorczości
dyspozycji powiatu (np. FP, PFRON).
2013 – 2020 – stworzenie 1600 stanowisk pracy

4. Komunikacja spełnia
oczekiwania
mieszkańców

Ilość kanałów komunikowania się z mieszkańcami powiatu.
Stan 2012
– strona internetowa i BIP
- newsletter
- wkładka w gazecie POZA TORUŃ - 1 x w m-cu
- facebook
2020 - wzrost o dwa nowe kanały komunikacyjne

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.
Kategoria osób: osoby niepełnosprawne, nieaktywne
zawodowo, powracające na rynek pracy, przebywające w
pieczy zastępczej ( różne formy), będące w sytuacjach
kryzysowych, korzystające z różnych form poradnictwa
specjalistycznego. 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. 1.200 osób –
2) 2014 r. – ok. 1.150 osób
3) 2016 r. – ok. 1.100 osób
4) 2018 r. – ok. 1.050 osób
5) 2020 r. – ok. 1.000 osób

6. Wysoki standard usług w Procent jednostek z zakresu opieki społecznej i zdrowia spełniających
zakresie opieki
standardy wynikające z przepisów prawa.
społecznej i zdrowia
2012 – 57 %

, 2020 – 100%

