
Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju 

Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030: 

 

Konsultacje społeczne projektu Programu odbyły się w dniach 12-26.02.2021 r. Projekt 

dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu,  

a zawiadomienie o tym fakcie zostało rozesłane drogą elektroniczną m.in. do: 

• gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, 

• sąsiednich powiatów, 

• organizacji pozarządowych, 

• organizacji przedsiębiorców. 

 

W toku konsultacji społecznych wpłynęły uwagi od pięciu podmiotów (Gmina Łysomice, 

Gmina Miasto Chełmża, Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie, Gmina Łubianka  

i Gmina Miasta Toruń). Większość zgłoszonych uwag została uwzględniona w ostatecznej 

wersji dokumentu, a zmiany objęły: 

1. Uszczegółowienie danych w diagnozie, 

2. Doprecyzowanie zakresu celów strategicznych i priorytetów Programu. 

 

Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się takie, które nie mogły zostać wprowadzone,  

ze względu na: 

1. Brak wystarczających danych, 

2. Wykraczanie poza zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

3. Naruszenie przyjętej struktury priorytetów tematycznych i priorytetów horyzontalnych, 

przekrojowych Programu. 

 

Poniżej znajduje się syntetyczne zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Programu wraz  

z adnotacją czy zmiana została wprowadzona, a jeśli nie – z wyjaśnieniem stanowiska 

Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 



Lista uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030: 

 

Podmiot 
zgłaszający uwagę: 

Skrócony zakres uwagi: Sposób uwzględnienia w ostatecznej wersji 
dokumentu: 

Gmina Łysomice Korekta informacji nt. kościołów w gminie Łysomice w diagnozie 
obszaru. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Łysomice Dodanie informacji o strategii rozwoju gminy. Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasto 
Chełmża 

Dodanie w diagnozie informacji nt. sytuacji zdrowotnej 
mieszkańców oraz działalności placówek ochrony zdrowia. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Szpital w Chełmży jest jedyną powiatową placówką 
ochrony zdrowia. 

Gmina Miasto 
Chełmża 

Uzupełnienie zapisów celu strategicznego 1 o współpracę z 
instytucjami otoczenia biznesu, w tym Inkubatorem 
Przedsiębiorczości w Chełmży. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasto 
Chełmża, Gmina 
Miasta Toruń 

Uzupełnienie zapisów celu strategicznego 2 o elementy 
poprawiające bezpieczeństwo (przejścia dla pieszych, zatoki 
autobusowe, oświetlenie przejść, ronda itp.). 

Uwaga uwzględniona. 
Doprecyzowano zapisy dot. priorytetu 2A. 

Gmina Miasto 
Chełmża 

Rozbudowa listy wskaźników celu strategicznego 3 o nowe 
placówki i liczbę miejsc opieki dla seniorów. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
Dodano wskaźnik dot. placówek. 

Gmina Miasto 
Chełmża 

Uzupełnienie celu strategicznego 6 o badania profilaktyczne 
mieszkańców. 

Uwaga uwzględniona. 

Fundacja 
Piękniejszego 
Świata w 
Skłudzewie 

Uzupełnienie diagnozy o informacje nt. działalności Fundacji i 
zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Łubianka Aktualizacja mapy powiatu z uwzględnieniem nowych sołectw 
na terenie gminy Łubianka. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Starostwo nie dysponuje bardziej aktualnym 
załącznikiem graficznym. Zmiana będzie możliwa po 
jego opracowaniu. 

Gmina Łubianka, 
Gmina Miasta Toruń 

Dodanie w diagnozie informacji o Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Torunia jako nowym elemencie polityki 
terytorialnej województwa. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Łubianka Zmiana opisu danych dot. zmian liczby ludności.  Uwaga uwzględniona. 



Gmina Łubianka Zmiana określeń w podsumowaniu części „Struktura 
demograficzna” diagnozy. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Łubianka Dodanie do listy w diagnozie zabytków z gminy Łubianka. Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Korekta opisu celu strategicznego 3 w streszczeniu. Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Zmiana zapisu dot. ograniczenia dostępności usług w tabeli 
„Logika interwencji”. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Zmiana opisu atrakcji turystycznych miasta Toruń. Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Dodanie do listy powiązanych dokumentów Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Określenie w Programie listy zadań w ramach celu 
strategicznego 3 zamiast odesłania do Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Utrzymano zasadę nie powielania treści 
poszczególnych dokumentów strategicznych 
Powiatu Toruńskiego. Obecnie rozpoczynają się 
prace nad nową strategią rozwiązywania problemów 
społecznych, która określi precyzyjnie zadania 
powiatu na lata 2023-2030. 

Gmina Miasta Toruń Uzupełnienie priorytetu 3A o poprawę dostępności przestrzeni  
i budynków publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Dodanie w celu strategicznym 4 zapisów o edukacji dorosłych i 
promocji uczenia się przez całe życie. 

Uwaga uwzględniona. 

Gmina Miasta Toruń Zmiana brzmienia celu strategicznego 5 i uzupełnienie go o 
działania z zakresu wsparcia kultury i dziedzictwa kulturowego. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W opisie działań wskazano, że aktywizacja 
mieszkańców będzie obejmować m.in. wsparcie 
wydarzeń kulturalnych. Podkreślono jednak 
znaczenie dziedzictwa historyczno-kulturowego dla 
działań promocyjnych powiatu. 

Gmina Miasta Toruń Dodanie do celu strategicznego 4 działań promujących 
szkolnictwo branżowe (w formie spotkań z rodzicami uczniów 
szkół podstawowych). 

Uwaga nieuwzględniona. 
Działanie realizowane w sposób ciągły przez 
dyrektorów placówek edukacyjnych, nie wymagające 
nakładów finansowych Powiatu Toruńskiego. 

Gmina Miasta Toruń Niewystarczające ujęcie problemów klimatycznych i 
środowiskowych w strukturze celów. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W Programie wyraźnie wskazano, że jednym  
z czterech priorytetów horyzontalnych, 
przekrojowych (stosowanym we wszystkich celach 
strategicznych) jest ochrona środowiska  



i rozwiązania przeciwdziałające zmianom 
klimatycznym. 

Gmina Miasta Toruń W Programie nie przewidziano planu działań w związku z 
rozpoczynającą się perspektywą finansową UE 2021-2027. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Prawie każde zadanie, wskazane do realizacji w 
Programie, zakłada dofinansowanie ze środków 
nowej perspektywy finansowej. 

Gmina Miasta Toruń Program nie zawiera planu naprawczego dla gospodarki po 
pandemii COVID, nie wskazuje też, że z kryzysem najlepiej 
radzą sobie firmy produkcyjne. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Z pozycji Powiatu możliwe są jedynie zmiany w 
sposobie działalności jednostek powiatowych, które 
zostały opisane w Programie (cyfryzacja, 
usprawnienia obsługi zdalnej). Nie jest możliwe 
określenie „planu naprawczego dla gospodarki”. 
Ponadto Starostwo nie dysponuje danymi 
wskazującymi jednoznacznie, aby to firmy 
produkcyjne najlepiej radziły sobie w koronakryzysie. 

Gmina Miasta Toruń W Programie nie wskazano działań z zakresu poprawy 
komunikacji zbiorowej (jakość i częstotliwość połączeń z 
miastem Toruń). 

Uwaga nieuwzględniona. 
Starostwo Powiatowe nie ma wpływu na 
częstotliwość kursów transportu zbiorowego. 
Zaplanowano jednak poprawę infrastruktury będącej 
w zasobach powiatu, która jest wykorzystywana 
przez przewoźników (zatoki autobusowe, przystanki). 

Gmina Miasta Toruń Program nie zakłada współpracy gmin w celu pozyskiwania 
inwestorów i poprawy atrakcyjności inwestycyjnej. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Program zakłada stworzenie nowej Strefy 
Inwestycyjnej w Dźwierznie, oddziałującej na gminy 
powiatu toruńskiego, a potencjalnie także powiatu 
chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego.  

 


