
UCHWAŁA NR XXXVI/194/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1) ) uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XV/87/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 w punkcie 6 Przegląd planowania strategii 
(mierniki) tablica nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
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Załącznik 
do uchwały Nr XXXVI/194/2013 
Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 7.11.2013 r. 

 
Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki) 
 

CELE 
 

 
MIERNIK / WSKA ŹNIK 

 
CEL STRATEGICZNY 
 

 

Rozwój przedsiębiorczości i 
infrastruktury zapewniaj ący 
wysoką jakość Ŝycia 
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 
przedsiębiorczości 

Nowe miejsca pracy finansowane ze środków publicznych 
będących w 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 
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5. Dobrze funkcjonujący 
system wsparcia osób 
zagroŜonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Liczba osób objętych działaniami edukacyjno- informacyjnymi 
powiatu na rzecz osób wykluczonych i zagroŜonych 
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 ( róŜne formy), będące w sytuacjach 
kryzysowych, korzystające z róŜnych form poradnictwa 
specjalistycznego. ZałoŜony malejący wskaźnik liczby 
osób w poszczególnych latach będzie wynikał z  
planowanych działań minimalizujących procesy  
powodujące  wykluczenie społeczne osób z zagroŜonych 
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 
zakresie opieki 
społecznej i zdrowia 

Procent jednostek z zakresu opieki społecznej i zdrowia 
spełniających standardy wynikające z przepisów prawa. 

2012 – 57  %     , 2020 – 100% 
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