UCHWAŁA Nr 399/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Toruńskiego za 2020 rok
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Toruńskiego za 2020 rok, jako materiał do
przedłożenia Radzie Powiatu.
2. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Marek Olszewski

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu
raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i
budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu
Toruńskiego jest zasadne.
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I. Wprowadzenie
1. Podstawy prawne
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie o
samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Termin przedstawienia raportu o stanie powiatu określony w art. 30a ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przypadający w 2020 r. uległ przedłużeniu
o 60 dni na mocy art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w
zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.
U. z 2020 poz. 875).
Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym
raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, po zakończeniu której rada powiatu
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.
Funkcjonowanie powiatu reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 t.j.) zwana w dalszej części Ustawą. Zgodnie z nią,
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność, posiada osobowość prawną. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej,
a o ustroju powiatu stanowi jego statut.
2. Rada Powiatu Toruńskiego
Rada powiatu jest organem stanowiącymi i kontrolnym powiatu. W skład Rady wchodzi 23
Radnych.
W skład Rady Powiatu Toruńskiego VI Kadencji wchodzą:
1) Graczyk Mirosław – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Członek
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
2) Jałocha Andrzej – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej,
3) Janiaczyk–Dąbrowska Agnieszka – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej,
4) Jankierska–Wojda Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, Członek Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska,
5) Kaczmarek Kazimierz – Etatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Zdrowia i
Opieki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska,
6) Kałamarski Jacek – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
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7) Kazaniecki Wiesław – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej,
8) Kłosińska Mirosława – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego, Członek
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
9) Kononiuk Janusz – Etatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Infrastruktury
Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji StatutowoRegulaminowej,
10) Kowalski Łukasz Rafał – Nieetatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Budżetu i
Finansów oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
11) Kwiatkowska Danuta – Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz
Członek Komisji Rewizyjnej,
12) Lewandowski Rafał – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Członek
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
13) Nawrotek Mirosław – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
14) Olszewski Marek – Starosta Toruński, Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
15) Polikowski Paweł – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Członek Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
16) Ramlau Michał – Wicestarosta Toruński, Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
17) Siemianowski Andrzej – Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Rewizyjnej,
18) Skiba Piotr – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji,
19) Syroka Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Członek Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej,
20) Walczyński Andrzej – Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej,
Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
21) Wierzbicki Tomasz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Członek Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji,
22) Zakrzewska Edyta – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji
Budżetu i Finansów,
23) Zakrzewski Tomasz – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Pracami Rady Powiatu Toruńskiego kieruje jej przewodniczący przy pomocy
wiceprzewodniczących:
1) Paweł Polikowski – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – wybrany na mocy
Uchwały Nr I/1/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.
2) Mirosława Kłosińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego – wybrana
na mocy Uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.
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3) Leszek Syroka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – wybrany na mocy
Uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.
3. Zarząd Powiatu Toruńskiego
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu
wchodzą Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie. (art. 26
Ustawy). Rady Powiatu Toruńskiego uchwałą Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z
dnia 27 września 2018 r. uchwaliła Statut Powiatu Toruńskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z
2018 r. poz. 5762). Statut określa wewnętrzny ustrój Powiatu Toruńskiego, w tym strukturę
organizacyjną i tryb pracy jego organów.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Toruńskiego w skład Zarządu Powiatu Toruńskiego
wchodzi 5 członków (Starosta, Wicestarosta, dwóch Etatowych Członków Zarządu i
Nieetatowy Członek Zarządu).

(od lewej: Etatowy Członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek, Etatowy Członek Zarządu Janusz Kononiuk, Starosta
Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, Nieetatowy Członek Zarządu Łukasz
Kowalski)

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku odbyło się 51 posiedzeń Zarządu,
podejmując łącznie 181 uchwał.
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II. Starostwo Powiatowe w Toruniu
1. Starostwo Powiatowe
Siedziba urzędu znajduje się na ulicy Towarowej 4-6. Funkcjonuje w nim:

















Biuro Radców Prawnych
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział Środowiska
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Wydział Finansowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Biuro ds. kadr
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności
Biuro Audytu Wewnętrznego

W strukturze Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich znajduje się Biuro Rady i
Archiwum Zakładowe.

2.

Badanie satysfakcji klientów

W dniach od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu
zostało zrealizowane badanie satysfakcji klientów.
Celem badania było sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa
Powiatowego w Toruniu w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Średnie oceny postrzeganej jakości usług w SP Toruń

Źródło: RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU Za okres od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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Średnie oceny rzetelności obsługi

Źródło: RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU Za okres od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Średnie oceny fachowości obsługi i wzbudzania zaufania

Źródło: RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU Za okres od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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3. Podstawowe dane o realizacji budżetu powiatu
Realizacja budżetu powiatu została omówiona szczegółowo w odrębnym sprawozdaniu, a
poniżej w tabeli przedstawia się tylko najważniejsze wskaźniki:
BUDŻET 2020

LP

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
TORUŃSKIEGO ZA 2020 R.

PLAN NA WYKONANIE
NA DZIEŃ
DZIEŃ
31.12.2020
31.12.2020

1.

Wykonanie planu dochodów budżetowych
za rok 2020

127 801 262

141 670 152

2.

Wykonanie planu wydatków budżetowych
za rok 2020

135 190 859

131 274 607

97,10

3.

Wykonanie planu wydatków
inwestycyjnych
za rok 2020

37 892 546

37 212 348

98,20

4.

Planowany i wykonany deficyt budżetowy

-7 589 597

10 395 545

-

5.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia

7 475 000

7 475 000

-

6.

7.

8.

Uwagi,
%

110,85

Wskaźniki zadłużenia:
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
14,97
zadłużenie powiatu do dochodów
wykonanych (dopuszczalny wskaźnik – 60
5,85
%)
Ilość realizowanych projektów
wspófinansowanych lub finansowanych
ze środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1
29
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(budżet
Unii Europejskiej)
Kwota zrealizowanych projektów
współfinansowanych lub finansowanych z 27 356 063
budżetu Unii Europejskiej

2,58

-

5,27

-

29

-

25 540 875

93,37
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III. Podstawowe dane dotyczące powiatu
1. Położenie i podział administracyjny powiatu

Nazwa
Siedziba władz
Okres,
którego
dotyczy raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 r. (tj.
według
ostatnich
dostępnych danych
GUS)
Powierzchnia
Podział
administracyjny

Powiat Toruński
miasto Toruń
1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

108 345

1 230 km2
Powiat Toruński składa się z 8 gmin i 1 miasta:
- gmina Lubicz
- gmina Łysomice
- gmina Łubianka
- gmina Obrowo
- gmina Wielka Nieszawka
- gmina Chełmża
- gmina Czernikowo
- gmina Zławieś Wielka
- miasto Chełmża
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2. Demografia

Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
Liczba mieszkańców

108 345

Kobiety

54 926 (50,7%)

Mężczyźni

53 419 (49,3%)

Współczynnik feminizacji (Na każdych 100
mężczyzn przypada 103 kobiet)

Współczynnik maskulinizacji (Na każde 100
kobiet przypada 97 mężczyzn)

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_torunski

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_torunski
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IV Realizacja polityk, programów i strategii
1. Realizacja powiatowych programów w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie toruńskim za 2020 r.
W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizowało programy
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie toruńskim. Opracowanie
i realizacja programów na rzecz osób wymagających wsparcia wynika z obowiązującego
ustawodawstwa, w tym m.in. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.2020.1876 t.j. z dnia 2020.10.26), ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U.2020.218, t.j. z dnia 2020.02.11.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz.U.2020.426 t.j. z dnia 2020.03.13), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j. z dnia 2020.05.08)
Rada Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę nr XXVII/170/2017 z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Toruńskim
na lata 2017-2022. Strategia jako dokument obejmujący obszary polityki społecznej zawiera
diagnozę dotyczącą obszaru powiatu oraz poszczególne cele strategiczne i operacyjne, a także
zadania do realizacji w wym. latach. Projekt dokumentu został w 2017r. poddany
konsultacjom społecznym.
Opracowana strategia pozostaje zgodna z dokumentami nadrzędnymi na poziomie
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumencie zawarto m.in. diagnozę
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu toruńskiego z poddaniem oceny wybranych obszarów
tematycznych,
analizę
SWOT
w
wymienionych
obszarach,
wdrażanie
i monitoring oraz wskaźniki realizacji strategii, która ma na celu integrację osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera ponadto inne
dodatkowe załączniki w postaci dwóch programów: Program Wspierania Osób
Niepełnosprawnych oraz Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej.
I.

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wsparcie finansowe dla środowisk osób niepełnosprawnych jest finansowane przede
wszystkim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program zakłada kontynuację działań prowadzonych
w poprzednich latach, a głównie
w zakresie likwidacji wszelkiego typu barier, które utrudniają pełne włączenie się tych
środowisk do życia społecznego oraz realizację programów, projektów dedykowanych
zidentyfikowanym, wymagającym doraźnego wsparcia grupom odbiorców.
Biorąc pod uwagę wystąpienie w roku ubiegłym specjalnych okoliczności - pandemię
Covid – 19, zauważyć należy, że w roku 2020 PCPR realizowało, obok działań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dodatkowe programy służące wsparciu tej
grupy osób. Z jednej strony stanowiły one kontynuację działań z lat wcześniejszych –
programy: Aktywny samorząd, czy Wyrównywanie różnic miedzy regionami, z drugiej
natomiast, dostosowując się do nowych zagrożeń i powstających problemów, oferowane były
mieszkańcom powiatu nowe projekty, jak: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, czy Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.
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a/
W roku 2020 PCPR wykonywało zadania na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych była
realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.
W ramach środków PFRON, przyznawanych algorytmem dla powiatu toruńskiego na
realizację tego zadania, wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 845 894,00 zł., udzielając
wsparcia dla 384 osób niepełnosprawnych. Realizację zadania obrazuje poniżej
umieszczone tabelaryczne zestawienie:
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b/

REALIZACJA PROGRAMU ,,Aktywny samorząd”

Od 2013r. PCPR realizuje program pn. „Aktywny samorząd”. Przewidziane formy
wsparcia w programie mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji. Kolejnymi dwoma aneksami (do umowy z dnia 07.05.2018r. w sprawie realizacji
programu) PFRON w roku 2020r. przekazał środki na jego realizację w wysokości 364.244,62
zł. Wielkość środków wypłaconych do 31.12.2020r. wyniosła 142.826,11zł. Program pozostaje
w trakcie realizacji, natomiast szczegóły udzielonego w roku 2020 wsparcia, przedstawiają się
następująco:
Moduł I:
• Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu- skorzystały 3 osoby (w tym 2 ze znacznym stopniem i 1 z orzeczeniem
o niepełnosprawności do lat 16) otrzymując dofinansowanie w wys. 14.301,27 zł
• Obszar A -zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - skorzystała 1
osoba ze znacznym st. niepełnosprawności - dofinansowanie w wys. 2360,35 zł.
(ogółem zawarto 2 umowy na kwotę 4441,6 zł – pozostała 1 umowa osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do realizacji w 2021r.)
• Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania - zawarto 6 umów na łączną kwotę 36.661,82 zł. z czego w 2020
r. zrealizowano 4 umowy (w tym 3 dla o. ze znacznym st. niepełnosprawności i 1 dla
osoby z orzeczeniem do l. 16) na kwotę 22.538,32 zł – pozostałe 2 umowy do realizacji
w 2021 r.
• Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy - zawarto 1 umowę, z osobą ze znacznym st.
niepełnosprawności na kwotę 3958 zł – umowa do realizacji w 2021 r.
• Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym – skorzystała 1 osoba ze znacznym stopniem
niepełnosprawności – dofinansowanie w wys. 6500 zł (ogółem zawarto 2 umowy –
pozostała 1 umowa na kwotę 6990 zł do realizacji w 2021 roku osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności).
• Obszar C - zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – podpisano 5 umów z osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności na łączną kwotę 13.380,01 zł (do realizacji
w 2021 roku pozostały 3 umowy w wysokości 9.800 zł)
• Obszar C - zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne na co najmniej III poziomie jakości – zawarto 1
umowę z osobą z umiarkowanym st. niepełnosprawności na kwotę 99.000 zł – umowa
do realizacji w 2021r.)
• Obszar C - zadanie 4 – dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości - skorzystała 1 osoba
z umiarkowanym st. niepełnosprawności na łączną kwotę 10.200 zł
• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej – podpisano umowy z 2 osobami (z umiarkowanym st.
niepełnosprawności oraz znacznym stopniem)na łączną kwotę 5995,68 zł (z tego 1
umowa na kwotę 714 zł do realizacji w 2021r.)
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Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Zawarto 32 umowy na kwotę 106.504 zł z czego zrealizowano w ubiegłym roku 19
umów na kwotę 63.517 zł, pozostałe są do realizacji w 2021r. W 2020r. w ramach Modułu II
ze środków PFRON skorzystały 2 os. z lekkim st. niepełnosprawności, 27 os. z umiarkowanym
st. niepełnosprawności, i 3 os. ze znacznym st. niepełnosprawności.
Łącznie w roku 2020 odnotowano wpływ 66 wniosków od os. niepełnosprawnych na
poszczególne moduły. Zawarto również 59 umów. Do 31.12.2020 r. zrealizowano ogółem 34
wnioski, na ich podstawie wypłacono środki 13 osobom ze znacznym st. niepełnosprawności,
17
osobom z umiarkowanym st. niepełnosprawności, 2 os. z lekkim stopniem
niepełnosprawności oraz 2 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16.
c/

REALIZACJA PROGRAMU „Wyrównywanie różnic między regionami III”

Celem strategicznym programu pozostaje wyrównywanie różnic miedzy regionami
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych
w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony
słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Obszary programu realizowane w 2020r.:
• obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
• obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
• obszar D – likwidacja barier transportowych;
• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
Warunkiem udziału w programie było nieposiadanie: wymagalnych zobowiązań wobec
PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wymagalnych zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
W ubiegłym roku związku z przystąpieniem przez powiat toruński do tego programu
i wypełnieniem warunków określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych możliwe było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu autobusu 10cio i więcej miejscowego (przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) dla gminy
Czernikowo, która taką potrzebę zgłosiła. Uzyskana kwota dofinansowania środkami PFRON
na ten cel to 222 074,87 zł.
d/ REALIZACJA PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone w roku 2020 przez
Samorząd Powiatowy do realizacji programu PFRON pod nazwą: „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” .
Celem programu pozostawało zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych
spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Adresatami
pomocy w ramach Modułu III przedmiotowego
programu pozostawały:1) osoby
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niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 2) dzieci
i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane
przed ukończeniem 16 roku życia; Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana była
osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu
epidemii utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących
po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana
była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach
domowych. Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł (finalnie po zmianach
wprowadzonych przez PFRON) być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy,
wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musiał wystąpić brak
możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5
kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługiwało za miesiąc,
w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Przedmiotowe wsparcie przyznane zostało dla 205 beneficjentów na łączną
kwotę 375 tys. złotych.
e/
Analizując zakresu wsparcia dla środowisk osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
jaki był realizowany w roku 2020 wskazać należ również na udział powiatu w finansowaniu
uczestnictwa mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Z terenu powiatu
w roku 2020 uczestnikami warsztatów pozostawały 24 osoby niepełnosprawne. Z uwagi na
uczestnictwo mieszkańców w zajęciach na terenie innych samorządów powiat toruński
pozostawał zobowiązany do ponoszenia kosztów działalności w/w warsztatów w wys. co
najmniej 10% występujących kosztów. Roczny koszt uczestnictwa 24 mieszkańców w WTZ
w obu placówkach za 2020r. wyniósł 54 926,54 zł.
Zgodnie z prowadzonym monitoringiem, wskaźniki realizacji zadań, zawarte
w obowiązującym PROGRAMIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA LATA 2017-2022 w roku 2020 r. przedstawiały się następująco:
Wartość
docelowa
2022r.

Nazwa wskaźnika

Realizacja
2020r.

Liczba osób niepełnosprawnych objętych
specjalistycznym poradnictwem

389

60

Liczba osób, którym udzielono wsparcia
na likwidację barier architektonicznych,
technicznych
i w komunikowaniu się

76

25

9

50

0

4

Liczba osób niepełnosprawnych,
które uzyskały zatrudnienie w wyniku
udzielonego wsparcia
Liczba placówek korzystających
z dofinansowania

15

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych
poprzez finansowanie wyposażenia lub
doposażenia tworzonych stanowisk pracy
Liczba złożonych wniosków na
dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
Liczba osób korzystających z turnusów
Liczba realizowanych programów
II.

1

6

15

200

30
(15dzieci+15opiekunów)
3

30
3

PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Dokument w tym zakresie to załącznik nr 3 do Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2017-2022 pn.: „Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Lata
2018-2020”, przyjęty uchwałą Nr XXVII/170/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia
17.05.2017r. Celem głównym programu pozostawało tworzenie i wspieranie form pieczy
zastępczej, w tym m.in. promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale
też zapewnienie wsparcia osobom w pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym
wychowankom pieczy zastępczej.
Program realizowany pozostawał na bieżąco poprzez działania kadry PCPR, która
realizowała poradnictwo, wsparcie psychologiczne, wypłacała obligatoryjne, jak i fakultatywne
formy wsparcia.
Zapewnienie dzieciom wsparcia w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowało łącznie 125
rodzin zastępczych: 12 zawodowych ( w tym jedna o charakterze 1 pogotowia rodzinnego) i 1
rodzinny dom dziecka – RDD, 49 rodzin niezawodowych, 64 rodziny zastępcze spokrewnione),
w których umieszczono łącznie 216 dzieci.
W przypadku niemożliwości wykonania postanowienia sądu i umieszczenia dziecka na terenie
powiatu toruńskiego, podejmowane były działania zapewnianiające opiekę na terenie innych
powiatów - w roku ubiegłym umieszczono 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na
terenie innych powiatów)
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie
procesu usamodzielnienia.
W 2020 r. pomocą i wsparciem PCPR-u objęto 28 pełnoletnich wychowanków, w tym 15 osób
z r. zastępczych i 9 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW). Pracownicy na
bieżąco udzielali wsparcia wychowankom, informowali o procedurach dot. pomocy na
kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienia, w wyborze opiekuna
usamodzielnienia, ustalenia i realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU),
procedurach związanych z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.
Opracowano 12 indywidualnych planów usamodzielnienia (IPU) oraz 7 modyfikacji tych
dokumentów. Podczas pracy terenowej przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych dla
nowych, usamodzielnianych osób, a pozostałych wychowanków będących w trakcie procesu
usamodzielniania, motywowano do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej
frekwencji na zajęciach, do poprawy sytuacji materialnej, m.in. poprzez poszukiwanie pracy
zarobkowej.
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Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin pomocowych.
a/ Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jakie cyklicznie w latach
ubiegłych były organizowane przez PCPR , w roku ubiegłym z uwagi na Cowid-19 nie odbyły
się. Natomiast dzięki współpracy z ROPS, który pozostawał podmiotem odpowiedzialnym za
realizację przedmiotowych szkoleń w województwie, po skierowaniu przez PCPR
przeszkolonych zostało 5 osób (z 3 rodzin) z terenu powiatu toruńskiego.
b/ Rodziny zastępcze objęte były pomocą i wsparciem przez 3 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, 2 specjalistów pracy socjalnej, psychologa, specjalistę pracy z rodziną.
c/ Pracownicy PCPR udzielali pomocy i wparcia w bieżących trudnościach i problemach rodzin
zastępczych, wspierali kontakty z rodzicami biologicznymi lub członkami rodzin. W ciągu roku
pracownicy 485–krotnie odwiedzali rodziny zastępcze w miejscu ich zamieszkiwania.
Wizytowano także pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym.
Nasz powiat nie posiada na tego typu placówek wobec czego koniecznym pozostawało w roku
ubiegłym korzystanie w POW na terenach innych powiatów, gdzie przebywało 27
wychowanków z naszego powiatu. Kosz ich pobytu to kwota 1.025.935,54 zł. W ciągu roku
wpłynęło 9 spraw dot. skierowania do POW, natomiast 10 wychowanków opuściło placówki,
w tym 2 pełnoletnich wychowanków usamodzielniło się. Pracownicy PCPR wzięli udział
w 12 posiedzeniach Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
W PCPR prowadzone są wymagane rejestry. Dane z rejestru przekazuje się do właściwego
Sądu (art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Aktualizacji Rejestrów dokonano za rok 2020r. i przekazano do właściwych Sądów
Rejonowych w Toruniu i Lipnie.
Wytaczanie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych
W 2020r. na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej złożono 19 powództw.
Postępowania zakończyły się zasądzeniem alimentów od rodziców biologicznych w kwotach
od 100,00 zł do 500,00 zł/ miesięcznie. Na rzecz dzieci przebywających w POW, z
powództwami alimentacyjnymi występowali poszczególni dyrektorzy placówek.
Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie
lub na terenie innego powiatu:
Rodzinna piecza zastępcza – świadczenia
Rodzinie zastępczej i RDD na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie
(obligatoryjne) na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwoty: 694,00 zł
miesięcznie – na dziecko umieszczone w r. zastępczej spokrewnionej, 1.052,00 zł miesięcznie
– na dziecko umieszczone w r. zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu
dziecka. Świadczenia i dodatki przysługują także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności,
jeżeli wychowanek nadal przebywa w tych rodzinach i uczy się – nie dłużej jednak niż do 25
roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności, osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
17

domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo –
terapeutyczne, wypłacane są na podstawie Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy
zastępczej należne świadczenia.
Wysokość wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w roku 2020
Typ rodzin
zastępczych
spokrewnione
niezawodowe

Liczba rodzin
zastępczych

Liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinach

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w 2020r.
w zł

90

1099

804.478,00

79

939

914.395,00

39

526

490.209,00

6

119

109.219,00

2

33

33.138,00

216

2716

2.351.439,00

64
49

zawodowe

10

Rodzinny Dom
Dziecka

1

Pogotowie
Rodzinne

1

OGÓŁEM

125

Wskazać należy, że w ramach posiadanych środków finansowych PCPR na mocy ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, udzielał ponadto wsparcia rodzinom
zastępczym w postaci świadczeń fakultatywnych, które stanowiły dofinansowanie kosztów
wynikających z utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
W ubiegłym roku powiat toruński zabezpieczył i wypłacił rodzinom zastępczym
świadczenia fakultatywne:
- art.83 ust.1 pkt 2, tj. świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka; wypłatę otrzymało 29 rodzin na kwotę 46.370 zł;
- art.83 ust.2, tj. świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania lokalu mieszkalnego
w budynku jedno lub wielorodzinnym; wypłacono 3 świadczenia dla jednej 4 rodzin
zastępczych niezawodowych, na kwotę 27.963 zł;
- art.83 ust.1 pkt 1, tj. udzielane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem
zamieszkania dziecka; świadczenie przyznano 58 rodzinom dla 111 dzieci na kwotę 30.528 zł
Biorąc pod uwagę monitoring prawidłowej realizacji zadań wyznaczono
wskaźniki, którym przypisano wartości docelowe dla roku 2022.
Nazwa wskaźnika

Realizacja
2020 r.

Wartość
docelowa
2022 r.

Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych

3

15

Liczba utworzonych nowych rodzin zastępczych
zawodowych

1

5

Liczba funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych

12

13

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinach zastępczych

216

130

Liczba utworzonych nowych rodzinnych domów dziecka

0

2
18

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinnych domach dziecka

6

15

Liczba utworzonych nowych rodzin pomocowych

0

5

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinach pomocowych

0

12

27

20

39

40

Liczba osób realizujących program usamodzielnienia,
którym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

0
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Liczba zatrudnionych koordynatorów pieczy zastępczej

3

3

Liczba realizowanych programów

0

1

Liczba dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej
Liczba osób realizujących program usamodzielnienia
objętych wsparciem finansowym i materialnym

Istotnym dla realizacji przedmiotowego programu pozostaje to, iż w ramach organizacji
i rozbudowy wsparcia skierowanego do osób i rodzin objętych systemem pieczy zastępczej w
2020 r., realizowany pozostawał przez PCPR projekt pn.: „RODZINA W CENTRUM II”
(współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2.) Projekt realizowany był w partnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki społecznej w Toruniu (ROPS) będącym partner wiodącym
oraz przez wszystkie PCPR-y z naszego województwa.
Celem projektu pozostawało zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej, poprzez zbudowanie jednego - zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w
Województwie Kujawsko-Pomorskim, w tym dla rodzin z powiatu toruńskiego. Zaplanowane
w jego ramach inicjatywy ukierunkowane były na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia
rodziny i pieczy poprzez: usługi szkoleniowe, doradcze, specjalistyczne, poradnictwo rodzinne,
poradnictwo mobilne.
Łącznie zrealizowano 1435 godzin specjalistycznego poradnictwa i udzielono wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz w formie mediacji rodzinnych łącznie dla
664 zainteresowanych.
Istotnym wsparciem pozostawała pomoc i ze strony kadry PCPR - 3 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej, 2 specjalistów pracy socjalnej oraz 2 psychologów i specjalisty
pracy z rodziną. W/w pracownicy PCPR odbyli się łącznie 521 odwiedzin w miejscu
zamieszkania rodzin zastępczych, u pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z formy pomocy
dotyczącej dodatków wychowawczych „500+” skorzystało w roku ubiegłym 217 dzieci na
kwotę 1.104.581,15 zł., natomiast z rządowego programu pn.: „Dobry start, obejmującego
wypłatę dla uczniów kwoty „300+” na wyprawkę szkolną skorzystało 149 dzieci na kwotę
44.700,00 zł.
III. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dnia 24 sierpnia 2016r. Rada
Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę nr XX/119/2016 w sprawie przyjęła dwóch
programów profilaktycznych, tj: Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie
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promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 20162020. oraz Powiatowego programu profilaktycznego pomocy dzieciom w wieku od 14 do 18
lat, dotkniętych przemocą domową lub będących jej świadkami, które na mocy postanowienia
sądu przebywają w pieczy zastępczej w powiecie toruńskim na lata 2016 - 2020"
Realizacja tych programów sprzyjała dbałości o prawidłowość przebiegu procesu
wychowawczego dzieci i młodzieży pozostających w środowiskach zagrożonych przemocą
w rodzinie oraz będących w pieczy zastępczej. W zakresie prowadzenia specjalistycznego
poradnictwa i podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb wskazać
należy, iż w roku 2020 psycholodzy zatrudnieni w PCPR prowadzili działania w zakresie
profilaktyki, diagnoz, porad i wysłuchań dzieci. Znalazły się wśród nich również takie, które
dotyczyły zjawiska przemocy domowej. W 2020r. panie psycholożki przeprowadziły łącznie
109 konsultacji indywidualnych dla r. zastępczych m.in. w zakresie: diagnozy psychologicznej
dorosłych - 36 przebadanych, diagnozy psychologicznej dzieci – 54 przebadanych. Mimo stanu
epidemicznego w sytuacja bezwzględnie koniecznych odbyły 36 wizyt w środowisku
udzielając poradnictwa i podejmując działania terapeutyczne, psychoedukacyjne w stosunku
do małoletnich, u których często zauważa się zaburzenia emocjonalne przekładające się na
zaburzenia zachowania i inne obszary aktywności. Pozostali pracownicy PCPR na bieżąco
udzielali wskazówek, porad odnośnie możliwych do uzyskania form wsparcia. W ramach
działań profilaktycznych pracownicy PCPR wizytowali środowiska, zwracali uwagę na
zagrożenie wystąpienia zjawiska przemocy i w ramach programów profilaktycznych
kierowali osoby i rodziny z zagrożonych środowisk do specjalistów zatrudnionych
w
ramach projektu „Rodzina w centrum 2”. Ponadto pracownicy PCPR-u 8 - krotnie uczestniczyli
w posiedzeniach gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
domowej, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w opracowywaniu planów wsparcia.
IV. PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY
Planowany do realizacji w roku 2020 program korekcyjno – edukacyjny dla
osób stosujących przemoc w rodzinie z uwagi pandemię Covid -19 i rezygnację osób
zakwalifikowanych do udziału w nim nie został finalnie przeprowadzony. Dotacja została
zwrócona na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
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V Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta
Torunia i Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022
Wprowadzony Uchwałą nr XXVI/167/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017r.
Czas obowiązywania 2017-2022
Obszary występujących zagrożeń dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców
oraz cele programu:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
a) Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia i Powiatu
Toruńskiego poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie
uciążliwych społecznie (mierniki statystyczne, 7 kat. przestępstw i wykroczeń,
ogólne wskaźniki statystyczne, nowe tendencje i zjawiska);
b) Zwiększenie zaufania do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i
bezpieczeństwo (miernik: badania społeczne);
c) Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz
miejscu zamieszkania (miernik: badania społeczne);
2) Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym (miernik statystyczny: ilość kolizji,
wypadków, rannych, zabitych, w tym udział rowerzystów, pieszych, dzieci do 18 roku
życia, sprawcy:
wiek, stan trzeźwości, teren zabudowany, poza terenem
zabudowanym);
3) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
a) Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (miernik: badania
społeczne, mierniki statystyczne: ilość zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży, ilość
ujawnionych czynów karalnych oraz sprawców, szczególnie narkotyki, dopalacze,
wymuszenia, ilość zdarzeń kryminalnych na terenie ośrodków oświatowych, w ruchu
drogowym, w drodze do szkoły);
b) Ograniczenie przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym
(miernik: badania społeczne, miernik statystyczny dotyczący patologii, narkomanii,
prostytucji, alkoholizmu w tym przemoc w rodzinie, ilość niebieskich kart, ilość
spraw z art.
207 kk);
c) Ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w
okresie wakacji (miernik statystyczny)
4) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
a) Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejsc i obiektów użyteczności
publicznej, obiektów śródmiejskich, kompleksów leśnych (miernik: statystyki w
zakresie ilości pożarów, strat, ilości kontroli, prowadzonych działań
profilaktycznych, inne);
b) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obszarze działania i doskonalenie KSRG
5) Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne.
Zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.
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1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
W 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzono
łącznie 6 963 postępowań przygotowawczych, tj. o 116 postępowań więcej niż w 2019 roku,
tak więc wskaźnik dynamiki wyniósł 101,7%. W przeprowadzonych postępowaniach
stwierdzono 6 267 przestępstw, wobec 7 211 w 2019 roku. Uzyskano wskaźnik dynamiki
przestępstw stwierdzonych na poziomie 86,91 %.
Spośród 6 267 zaistniałych przestępstw do 4 625 przypadków ustalono bądź zatrzymano
sprawców tych przestępstw, uzyskano wskaźnik wykrywalności kształtujący się na poziomie
73,80 %, wobec 68,08 % w 2019 roku, tj. wyższy o 5,72 %.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE
kategoria przestępstw

2019 r.

2020 r.

Ogółem

Miasto

Powiat*

Ogółem

Miasto

Powiat*

przestępstwa ogółem

7 211

4 946

2 265

6 267

4 718

1 549

przestępstwa kryminalne

5 141

3 705

1 436

4 219

3 267

952

przestępstwa gospodarcze

1 281

800

481

1 349

1 094

255

3

3

0

6

5

1

2 458

1 872

586

2 086

1 643

443

zabójstwo
przestępstwa 17 x 7,
a w tym:

•

P-stwa rozbójnicze

48

36

12

31

28

3

•

bójka i pobicie

25

17

8

18

10

8

•

uszczerbek na zdrowiu

73

55

18

40

30

10

•

Uszkodzenie mienia

428

333

95

369

296

73

•

Kradzież mienia

1 081

858

223

924

777

147

•

kradzież pojazdu

45

39

6

66

57

9

•

kradzież z włamaniem

803

573

230

704

502

202

Przestępstwa narkotykowe

903

540

363

649

501

148

Prowadzenie pojazdu-art.178
A

383

179

204

355

164

191

*dane na podstawie GUS
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W zakresie przedstawionych powyżej przestępstw w tym charakteryzujących się wysoką
szkodliwością społeczną osiągnięto następujące wskaźniki wykrycia:
CZYNY WYKRYTE
2019 r.
ogółem

miasto

Powiat

ogółem

miasto

powiat

ogółem

miasto

Powiat

2020 r.

Powiat

2019 r.

miasto

2020 r.

ogółem

kategoria
przestępstw

WSKAŻNIK WYKRYWALNOŚCI (%)

przestępstwa
ogółem

4909

3140

1769

4625

3076

1144

68,08

62,99

77,86

73,80

64,81

73,47

przestępstwa
kryminalne

3259

2207

1052

2663

2014

649

63,39

59,17

73,06

63,12

61,27

67,67

przestępstwa
gospodarcze

885

512

373

880

718

162

69,09

62,90

77,23

65,23

65,15

63,28

3

3

0

6

5

1

100

100

0

100

100

100

990

713

277

911

712

199

40,28

37,70

46,95

43,67

42,92

44,52

przestępstwa
rozbójnicze

34

27

7

25

23

2

70,83

72,97

58,33

80,65

82,14

66,67

bójka i pobicie

19

13

6

13

6

7

76

76,47

75,00

72,22

60,00

87,50

uszczerbek
zdrowiu

52

35

17

33

23

10

71,23

63,64

94,49

82,50

76,67

90,00

uszkodzenie
mienia

137

101

36

113

85

28

32,01

30,33

37,89

30,62

28,72

38,36

kradzież mienia

353

279

74

390

337

53

32,65

32,07

32,89

42,21

42,77

36,05

kradzież
pojazdu

16

12

4

6

6

0

35,56

26,67

66,67

9,10

10,53

0

395

258

137

338

238

100

49,19

44,56

59,05

48,01

46,94

48,54

Przestępstwa
narkotykowe

881

521

360

633

487

146

97,56

96,48

99,17

97,53

97,21

98,65

nietrzeźwi
kierujący

382

178

204

355

164

191

99,74

99,44

100

100

100

100

zabójstwa
przestępstwa
17 x 7
a w tym:

kradzież
włamaniem

na

z

*dane na podstawie GUS

W 2020 roku ustalono ogółem 2 663 podejrzanych, wobec 2 864 w 2019 roku.
W omawianym okresie sprawozdawczym z braku ustawowych znamion czynu zabronionego
umorzono 1 693 postępowań, co daje 25,69% do ogółem zakończonych, natomiast w roku
poprzednim spraw umorzonych na tej podstawie było 1 801.
Straty spowodowane przestępstwami wynosiły ogółem 43 873 848 zł wobec 25 396 614
zł. w roku 2019. Odzyskano mienie o wartości 1 272 859 zł wobec 1 255 445 zł. w roku 2019.
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Na poczet grożących kar oraz roszczeń finansowych dokonano w 467 przypadkach
zabezpieczenia mienia, na kwotę 8 836 197 zł., natomiast w roku poprzednim dokonano
tymczasowego zajęcia mienia w 371 przypadkach na kwotę 3 423 249 zł.
W 2020 roku zagrożenia przestępczością gospodarczą występowały w dalszym ciągu w
obszarach wyłudzeń i przywłaszczeń pieniędzy. W zdecydowanie mniejszym stopniu
dotyczyły wyłudzeń towarów.
Utrzymuje się natomiast na stosunkowo dużym poziomie przestępczość mająca związek
z wykorzystaniem działalności banków, wyłudzenia oraz inne przestępstwa dokonywane przez
Internet, oraz fałszerstwa dokumentów mających służyć do dokonywania wyłudzeń pieniędzy,
zwłaszcza kredytów bankowych i dotacji. Na stałym poziomie utrzymuje się przestępczość
akcyzowa, przy czym spadkowi liczby ujawnionego alkoholu bez polskich znaków skarbowych
akcyzy towarzyszy wzrost liczby ujawnionych wyrobów tytoniowych.
PRZESTĘPSTWA
STWIERDZONE

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE
kategoria przestępstw

przestępstwa gospodarcze

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1061

1153

1155

1533

1108

1607

*dane na podstawie biuletynów Policji

W zakresie
wykrywalność:

przedstawionych

przestępstw

osiągnięto

następującą

WSKAŹNIK
WYKRYWALNOŚCI

CZYNY WYKRYTE

kategoria przestępstw

przestępstwa gospodarcze

powyżej

(%)
2018 r.

2019 r.

2020 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1206

684

1125

78,46

61,18

69,70

*dane na podstawie biuletynów Policji

Z powyższych zestawień wynika, że od trzech lat poziom liczby wszczęć postępowań
przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze wzrasta. Wykrywalność przestępstw
gospodarczych w ostatnim roku wyniosła 69,70%. Zaobserwowano, że spadła liczba spraw z
dużą ilością pokrzywdzonych w wyniku działania jednego lub co najwyżej kilku sprawców
(tzw. sprawy wieloczynowe), co było charakterystyczną cechą części przestępstw
gospodarczych, zwłaszcza tych dotyczących oszustw internetowych, dokonywanych w latach
ubiegłych. Świadczyć to może o wzroście świadomości społecznej w zakresie zagrożeń jakie
niosą ze sobą transakcje zawierane w sieci.
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2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Zdarzenia w ruchu drogowym oraz aktywność policjantów w 2020 roku na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:
2019
r.

2020
r.

ogólna ilość zdarzeń

5531

4438

ilość zdarzeń dziennie

15,15

12,15

ilość wypadków

82

96

ilość zabitych

21

24

ilość rannych

81

89

ilość kolizji drogowych

5449

4342

ilość ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu (przez f-szy WRD) Art. 178a§1KK,
87§1, 87§1a, 87§2KW

504

296

ilość kontroli

99305

74347

ilość wykroczeń zarejestrowanych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych

9593

14384

nałożono mandatów

18805

23037

459

517

sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu

Z podziałem na poszczególne gminy:
Chełmża - miasto

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

5

0

5

67

2013

2

0

3

78

2014

2

0

3

89

2015

4

0

4

66

2016

3

0

3

103

2017

3

0

3

98

2018

2

0

2

112

2019

4

1

3

177

2020

1

2

0

106
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Chełmża gmina

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

14

9

16

98

2013

7

4

3

127

2014

3

2

5

142

2015

8

3

6

117

2016

5

3

5

141

2017

8

2

8

141

2018

4

0

4

133

2019

6

4

8

132

2020

4

3

2

115

Obrowo

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

9

1

8

170

2013

5

2

4

188

2014

3

2

5

142

2015

5

2

4

133

2016

4

2

4

135

2017

6

0

11

176

2018

4

0

4

133

2019

6

4

8

132

2020

3

1

3

135

Łysomice

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

20

8

16

116

2013

6

1

7

122

2014

3

2

2

120

2015

6

0

9

154

2016

1

1

0

145

2017

5

3

2

167

2018

2

0

2

165

2019

4

1

3

164

2020

7

3

5

131
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Łubianka

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

2

0

2

41

2013

3

0

4

53

2014

4

2

4

32

2015

6

1

6

36

2016

2

0

2

48

2017

2

0

2

55

2018

2

1

1

48

2019

1

0

1

54

2020

3

0

3
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Zławieś Wlk.

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

9

4

7

92

2013

8

1

8

108

2014

5

1

4

116

2015

5

1

6

97

2016

11

1

13

122

2017

5

4

2

142

2018

2

1

1

122

2019

8

3

10

145

2020

5

1

7

94

Lubicz

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

12

1

11

343

2013

6

0

7

389

2014

8

0

9

282

2015

4

0

5

260

2016

8

2

7

372

2017

10

2

12

411

2018

6

1

6

409

2019

7

1

9

393

2020

12

3

11

372
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Czernikowo

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

8

2

9

49

2013

4

1

4

55

2014

6

5

1

52

2015

4

2

4

39

2016

1

2

0

54

2017

5

1

5

60

2018

3

0

3

59

2019

6

5

4

57

2020

3

1

2

58

Wlk. Nieszawka

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2012

12

5

22

156

2013

5

1

7

187

2014

4

2

3

137

2015

10

5

11

147

2016

1

1

1

166

2017

5

3

7

180

2018

7

5

6

164

2019

5

3

3

163

2020

2

1

3
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W 2020 roku na terenie działania KMP w Toruniu odnotowano o 14 wypadków
drogowych więcej w porównaniu do roku 2019, a co za tym idzie odnotowano również wzrost
liczby osób zabitych o 3 oraz osób rannych o 7. Liczba kolizji drogowych w analizowanym
okresie zmniejszyła się o 1 107. Spadła także ilość ujawnionych kierujących w stanie
nietrzeźwości, bądź po użyciu alkoholu o 208 przypadków.
Aktywność policjantów ruchu drogowego w obszarze kontroli drogowych była niższa o
24 958 osób w porównaniu do ubiegłego roku, co spowodowane było realizacją zadań
związanych z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii wirusa COVID 19.
Jednocześnie policjanci wykorzystując przyrządy kontrolno- pomiarowe tj. ręczne mierniki
prędkości, czy wideo rejestratory ujawnili o 4 791 więcej wykroczeń w porównaniu do roku
2019.
Należy podkreślić, że stan bezpieczeństwa na drogach na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Toruniu za rok 2020 nie jest zadowalający, zwłaszcza w zakresie wypadków
28

drogowych oraz ich skutków w postaci liczby osób zabitych oraz rannych. W roku 2021 będą
podejmowane działania zmierzające do ograniczenia tych negatywnych zjawisk.
Policjanci KMP w Toruniu poza codzienną służbą na drogach zorganizowali w 2020 roku
następujące działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym: „Bezpieczna droga do
szkoły”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Bezpieczne zachowania”, „Młody kierowca bezpieczny i trzeźwy kierowca”, „Bezpieczne ferie”, „Senior w ruchu drogowym”,
„Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Trzeźwy kierujący”,
„Bezpieczny weekend”, „Truck, Bus”, „Prędkość”.
W czasie akcji: „Bezpieczna zebra”, „Road safty days”, „Kierowco jedź bezpieczny św.
Krzysztof czuwa”, „Mikołajkowo odblaskowo” oraz działań odbywających się na terenie
miasta i powiatu toruńskiego prowadzono edukację na temat bezpiecznych zachowań na drodze
oraz noszenia elementów odblaskowych.

3. Służba prewencyjna
Podstawową działalnością Policji, najbardziej zauważalną dla obywateli, pozostaje służba
patrolowa i obchodowa. W 2020 roku policjanci KMP w Toruniu łącznie zrealizowali
41 610,14 takich służb.
Ilość zrealizowanych służb:
rodzaj służby

2019 r.

2020 r.

różnica

służba patrolowa

25 043,78

27 885,05

+ 2 841,27

dzielnicowi

9 489,99

9 629,20

+ 139,21

inni policjanci prewencji

430,15

686,89

+ 256,74

3 682,00

3 409,00

- 273

38 645,92

41 610,14

+ 2 964,22

służby
ponadnormatywne
RAZEM

Inne wyniki policjantów wykonujących służby zewnętrzne:
2019 r.

2020 r.

ogółem

miasto

powiat

ogółem

miasto

powiat

wylegitymowano osób

131116

89912

41204

119 773

84 649

35 124

interwencje

35319

27992

7327

34 213

27 236

6 977

doprowadzono osób
nietrzeźwych:

3428

2795

633

2 799

2 365

434

ilość wywiadów, ustaleń

24108

18450

5658

62 826

58 346

4 480

ilość MK

5122

3766

1356

6 186

4 506

1 680
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3.1. Bezpieczeństwo na wodach oraz terenach przywodnych
W 2020 roku funkcjonariusze Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych
Wydziału Prewencji KMP w Toruniu kontynuowali działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i rejonach przywodnych miasta Torunia
oraz powiatu toruńskiego.
Podczas realizacji zadań ściśle współpracowano z Strażą Miejską, Państwową
i Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Pożarną i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym oraz Strażami Leśnymi.
W 2020 roku spotkania profilaktyczne odbyły się w ramach kampanii społecznej pn.
„Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą” organizowanej pod patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Tematem była problematyka bezpiecznego zachowania się i
spędzania wolnego czasu nad wodą w okresie zimowym i letnim. Podczas spotkań wspólnie z
ratownikami Rejonowego WOPR w Toruniu omawiano również charakter służby policjantów
i ratowników WOPR, przedstawiano dzieciom i młodzieży podstawowe formy ratownictwa
wodnego oraz pokaz radiowozów i łodzi służbowych wraz z ich wyposażeniem ratunkowym.
W ramach w/w zrealizowano w roku 2020 jedynie 2 spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole
i przedszkolu. Powodem było ustanowienie w miesiącu marcu stanu epidemii SARS-CoV-2,
która skutecznie uniemożliwiła przeprowadzanie kolejnych spotkań profilaktycznych na
terenie placówek szkolnych i przedszkolnych.
W ramach w/w kampanii:
- rozdawano plakaty i broszury propagujące bezpieczne zachowanie się podczas kąpieli,
- policjanci brali udział w audycjach telewizyjnych, gdzie poruszano tematy związane z
bezpiecznym zachowaniem się na obszarach wodnych, gdzie m.in przestrzegano przed kąpielą
w miejscach niebezpiecznych i niestrzeżonych,
- ukazywały się artykuły w lokalnej prasie na tematy związane z bezpiecznym zachowaniem
się na obszarach wodnych w okresie letnim w szczególności nad jeziorami i rzeką Wisłą.
Funkcjonariusze KMP w Toruniu w przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz w
trakcie jego trwania w 2020 roku wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego,
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu oraz Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Toruniu przeprowadzili 2 kontrole miejsc wypoczynku nad wodami.
Pierwsza odbyła się 10.07.2020 roku a druga 20.08.2020 roku. Kontrole miały na celu
sprawdzenie przygotowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w
sezonie letnim. Sprawdzenia obejmowały 5 kąpielisk: kąpielisko strzeżone w Chełmży nad
jeziorem Chełmżyńskim, plaża niestrzeżona w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim, kąpielisko
strzeżone w gm. Łysomice nad jeziorem Kamionkowskim, kąpielisko w gm. Obrowo nad
jeziorem Józefowo oraz miejsce niestrzeżone nad jeziorem Osiek w gm. Obrowo. Policjanci
dokonali również kontroli wypożyczalni obiektów pływających. Sprawdzono prawidłowość i
stosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa osób na obszarach
wodnych oraz ratownictwa wodnego. Przeprowadzone w trakcie przygotowywania i trwania
sezonu wypoczynkowego kontrole nie wykazały szczególnie rażących uchybień. Drobne uwagi
przekazano osobom odpowiedzialnym za przygotowanie kąpielisk do sezonu letniego polecając
ich wyeliminowanie.
W 2020 roku na terenie podległym KMP w Toruniu nie odnotowano przypadków utonięć (dane
statystyczne uzyskane z KSIP).
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4. Zapobieganie przestępczości w środowisku nieletnich
W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na terenie działania
KMP w Toruniu zanotowano spadek ilości przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. W
2020 roku stwierdzono 269 czynów popełnionych przez nieletnich, co daje spadek o 268
przestępstw w porównaniu z 2019 rokiem, w którym odnotowano 537 czynów.
Odnotowano również spadek ilości nieletnich sprawców przestępstw. W 2020 roku
ujawniono 72 nieletnich sprawców, co daje spadek o 39 w porównaniu z 2019 rokiem, w
którym ujawniono 111 nieletnich sprawców.
Dokładne dane obrazujące udział nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw
przedstawia poniżej zamieszczona tabela:
ilość czynów
kategoria przestępstw

ilość sprawców

2019 r.

2020 r.

2019 r.

2020 r.

ogółem

537

269

111

72

przestępstwa o charakterze
kryminalnym
przestępstwa narkotykowe

534

266

108

71

441

209

32

17

rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze

16

2

9

2

uszczerbek na zdrowiu
/art. 156, 157 KK/
bójka lub pobicie
/art. 158, 159 KK/

5

5

4

4

9

7

10

16

kradzież z włamaniem
/art. 279 KK/
kradzież cudzej rzeczy
/art. 275§1, 278, 279§1 KK/
przestępstwa
o charakterze gospodarczym

6

1

11

1

15

12

13

4

0

1

0

0

Dokładne dane statystyczne dotyczące poszczególnych kategorii przestępstw i udziału w
nich nieletnich przedstawia kolejna tabela.
Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw:
przestępstwa
stwierdzone

czyny nieletnich

podejrzani ogółem

w tym
osoby nieletnie

2019 r.

2020 r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

2020 r.

ogółem

7450

6 694

537

269

2864

2 663

111

72

przestępstwa
kryminalne
przestępstwa
narkotykowe
uszczerbek
na zdrowiu

5550

4 386

534

266

1903

1 718

108

71

1282

805

441

209

377

397

32

17

78

45

5

5

44

30

4

4

31

rozbój, kradzież
rozbójnicza
wymuszenie
rozbójnicze,

64

34

16

2

54

28

9

2

bójka lub pobicie

34

25

9

7

47

40

10

16

kradzież
z włamaniem
kradzież
cudzej rzeczy
przestępstwa
gospodarcze

785

681

6

1

87

80

11

1

1098

932

15

12

240

256

13

4

1108

1 607

0

1

341

363

0

0

Biorąc pod uwagę dane statystyczne stwierdzić należy, że większość popełnionych
czynów przez nieletnich były to działania zamierzone. Podstawowe bodźce determinujące
przestępczość nieletnich stanowiła chęć zdobycia pieniędzy, poczucie bezkarności za
wcześniejszą działalność przestępczą, namowa kolegów, chęć przebywania i realizowania się
w grupie rówieśników, jak również powielanie złych wzorców i zachowań z domu rodzinnego.
4.1. Działalność w obszarze uzależnień, patologii i innych zagrożeń
Informację z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Komendy Miejskiej Policji w
Toruniu na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej w 2020 roku
przedstawiają poniższe tabele:
Toruń i powiat toruński
Wnioski, zawiadomienia,
interwencje skierowane do
instytucji i organizacji

z tego do:

liczba
391

sądów rodzinnych
szkół i innych placówek oświaty i
wychowania
służby zdrowia i opieki społecznej

0
102
0

poradni wszelkich typów

Ujawnieni nieletni:

innych instytucji
organizacji
pod wpływem narkotyków

i

10
11

pod wpływem alkoholu

16

członkowie subkultur młodzieżowych

0

uciekinierzy z:

domów rodzinnych

16

placówek opiek.-wychow., MOW,
MOS
schronisk dla nieletnich i zakładów
poprawczych
dziewczęta

25

chłopcy

0

prostytuujące
się:

0
0

Spotkania z młodzieżą

286

Spotkania z pedagogami

396
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Ujawnieni nieletni:

Spotkania z młodzieżą
Spotkania z pedagogami

sądów
rodzinnych
szkół i innych
placówek
oświaty i
wychowania
służby
zdrowia i
opieki
społecznej
poradni
wszelkich
typów
innych
instytucji
i organizacji
pod wpływem narkotyków
pod wpływem alkoholu
członkowie subkultur
młodzieżowych
uciekinierzy z:
domów
rodzinnych
placówek
opiek.wychow.,
MOW, MOS
schronisk dla
nieletnich
i zakładów
poprawczych
prostytuujące się:
dziewczęta
chłopcy

Dobrzejewice

Chełmża

Toruń
z tego do:
Wnioski, zawiadomienia,
interwencje skierowane do
instytucji i organizacji

311

67

13

0

0

0

100

2

0

0

0

0

10

0

0

11
14

0
2

0
0

0

0

0

15

0

1

24

1

0

0

0

0

0
0
200
248

0
0
76
119

0
0
10
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5. Zaufanie do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i
bezpieczeństwo
Należy zauważyć, że CBOS w cyklicznym badaniu, monitoruje opinie dorosłych Polaków
na temat działalności organów władzy, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym
Policji. Wyniki edycji badania za 2020 rok wskazują, że prawie trzy czwarte ankietowanych
(73%) dobrze ocenia działalność Policji, a odsetek wskazań jest zbliżony do wyników z lat
ubiegłych.
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Ocen działalności Policji (% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2020 r.)

źródło: CBOS

Policja znajduje się na drugim miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Wyżej od
niej oceniane są tylko władze samorządowe. Warto jednak zwrócić uwagę, na wysoką przewagę
Policji nad innymi instytucjami oraz fakt, że Polacy oceniają ją ponad dwukrotnie lepiej od
instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury.
Ocena działalności różnych instytucji (% dobrych ocen we wrześniu 2020 r.)

źródło: CBOS
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5.1. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz
miejscu zamieszkania
W zakresie poczucia bezpieczeństwa Polaków w badaniu CBOS zdecydowana ich
większość tj. 85% jest przekonana, ż Polska jest krajem bezpiecznym, choć odsetek odpowiedzi
na „tak” zmniejszył się w stosunku do zeszłego roku o 4%.Co dziesiąty ankietowany w badaniu
przeprowadzonym w roku 2020 stwierdził, że nie żyje się w naszym kraju bezpiecznie, i jest to
wynik o 2% (a więc w granicach błędu statystycznego) wyższy od zanotowanego w 2019 r.
Pięciu na stu respondentów nie ma zdania w tej kwestii (o 2% więcej niż w ubiegłym roku).
Poczucie bezpieczeństwa w kraju (% dobrych ocen w sierpniu 2020 r.)

źródło: CBOS

Odnośnie poczucia bezpieczeństwa Polaków w miejscu bezpośredniego zamieszkania,
odsetek osób uważających, że ich najbliższa okolica jest miejscem bezpiecznym i spokojnym,
od lat utrzymuje się na wysokim poziomie i w tym roku sięga 96%. To o 2% mniej niż rok
wcześniej – jest to zmiana w granicach błędu statystycznego. Udział osób przeciwnego zdania
również utrzymuje się w granicach błędu statystycznego i wynosi obecnie 3%. Przekonanie
badanych, że ich miejsce zamieszkania można nazwać spokojnym i bezpiecznym jest nadal
powszechne.
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Poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym się mieszka ((dzielnica, osiedle, wieś), % dobrych
ocen w sierpniu 2020 r.)

źródło: CBOS

6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Ilość zdarzeń na terenie działania KM PSP w Toruniu
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W roku 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano:
−
−
−
−

wzrost ogólnej liczby interwencji o 11,3 %, w tym:
spadek ilości pożarów o 30,9 %
wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 35,8 %
spadek ilości alarmów fałszywych o 17,6 %
Ilość zdarzeń powstałych na terenie działania KM PSP w Toruniu w 2020 roku:
Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy fałszywe

OGÓŁEM
ZDARZEŃ

m. Chełmża

47

86

10

143

Chełmża

40

114

9

163

Czernikowo

24

42

10

76

Lubicz

56

150

18

224

Łubianka

16

48

4

68

Łysomice

35

114

12

161

Obrowo

46

149

13

208

Wielka Nieszawka

18

81

12

111

Zławieś Wielka

50

166

9

225

Powiat toruński (razem)

332

950

97

1379

m. Toruń

493

1712

323

2528

KM PSP w Toruniu

825

2662

420

3907

Gmina

6.1. Pożary
Ilość pożarów na terenie powiatu toruńskiego: 332
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Ważniejsze zdarzenia, które wystąpiły na terenie powiatu toruńskiego w 2020 roku:
19.03.2020

Cierpice, ul. Bydgoska 4

- pożar hali magazynowej

16.04.2020

Wały

- pożar lasu

20.05.2020

Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 126b

- pożar hali magazynowej

13.09.2020

Chełmża, ul. Bydgoska 4

- pożar składowiska śmieci

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podział ilości pożarów w zależności od obiektu, w jakim miał miejsce:
pożary w obiektach mieszkalnych – 83,
pożary traw – 59,
pożary środków transportu – 34,
pożary upraw – 15,
pożary śmieci/śmietników – 33,
pożary w obiektach użyteczności publicznej – 16,
pożary w obiektach produkcyjnych – 9,
pożary w lasach – 23,
inne – 60.

Ilość prowadzonych działań związanych z likwidacją pożarów powstałych na terenie
powiatu toruńskiego z rozbiciem na poszczególne gminy ze względu na rodzaj obiektu:
Obiekty
użyteczności
publicznej

Obiekty
mieszkalne

Obiekty
produkcyjne

Obiekty
magazynowe

Środki
transportu

Lasy
(państwowe i
prywatne)

Uprawy,
rolnictwo

Inne
obiekty

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

332
47
40
24
56
46

7
1
0
0
2
1

83
8
7
6
13
12

4
2
1
0
0
0

5
2
0
0
1
0

34
2
4
2
8
3

23
0
0
7
4
7

45
1
8
4
11
7

131
31
20
5
17
16

18

2

4

0

2

3

0

1

6

50

0

15

1

0

9

4

7

14

16
35

1
0

7
11

0
0

0
0

0
3

0
1

3
3

5
17

Podział
OGÓŁEM
administracyjny

toruński
m. Chełmża
Chełmża
Czernikowo
Lubicz
Obrowo
Wielka
Nieszawka
Zławieś
Wielka
Łubianka
Łysomice

Najczęstsze przyczyny powstania pożarów w 2020 roku na terenie powiatu toruńskiego:
Przypuszczalna przyczyna pożaru

Ilość

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki

138

Nieustalone

21

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

58

Podpalenia (umyślne), w tym akty terroru

10

Inne przyczyny

69

38

Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe

11

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach

6

Wady środków transportu

19

6.2. Miejscowe zagrożenia
Ilość miejscowych zagrożeń na terenie powiatu toruńskiego: 950

Ważniejsze miejscowe zagrożenia na terenie powiatu toruńskiego w 2020 roku:
18.01.2020

Turzno, autostrada A1; - zabezpieczenie lądowania LPR, nagłe
132,2 km
zatrzymanie krążenia (1 ofiara śmiertelna)

24.02.2020

Rogówko, autostrada
A1; 137,7

- wypadek drogowy (1 ofiara śmiertelna, 6 osób
rannych)

19.04.2020

Rogówko

- wypadek drogowy (2 ofiary śmiertelne)

26.04.2020

Mała Nieszawka ul.
Wodociągowa

- potrącenie osoby przez pociąg (1 ofiara
śmiertelna)

25.08.2020

Przysiek, ul. Leśna

- porażenie osoby prądem (1 ofiara śmiertelna)

09.09.2020

Brzeźno, DK15; 251km - wypadek drogowy ( 1 ofiara śmiertelna, 1 osoba
ranna)

27.09.2020

Brzoza, S10; 10km

- wypadek drogowy (1 ofiara śmiertelna, 1 osoba
ranna)

05.10.2020

Ostaszewo, DK91;
176,5 km

- wypadek drogowy (1 ofiara śmiertelna)
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13.10.2020

Chełmża, ul. Górna

- wypadek drogowy (2 ofiary śmiertelne)

03.11.2020

Grzywna, DK91;
192km

- wypadek drogowy (1 ofiara śmiertelna)

02.12.2020

Łysomice, DK91;
181,9km

- wypadek drogowy ( zderzenie auta osobowego
z pociągiem – 1 ofiara śmiertelna)

20.12.2020

Łysomice, ul.
Warszawska

- wypadek drogowy (1 ofiara śmiertelna, 1 osoba
ranna)

Ograniczenie i usuwanie
przede wszystkim w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skutków

miejscowych

zagrożeń

było

prowadzone

obiektach lub grupach obiektów przyrody naturalnej (np. pojedyncze drzewa) – 164,
obiektach mieszkalnych – 176,
środkach transportu – 204,
drogach i ulicach – 216,
obiektach użyteczności publicznej – 54,
rolnictwie, uprawach – 10,
obiektach produkcyjnych – 6,
obiekty magazynowe – 5,
pozostałe obiekty – 115.

Najczęstsze przyczyny powstania miejscowych zagrożeń w 2020 roku na terenie powiatu
toruńskiego:
Przyczyna miejscowego zagrożenia

Ilość

Silne wiatry

277

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie

61

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

186

Gwałtowne opady atmosferyczne

98

Wady środków transportu

10

Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)

10

Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne
i technologiczne
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)

6
11

Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu

8

Nieustalone

15

Inne przyczyny

268
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Ilość prowadzonych interwencji przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP w powiecie
toruńskim związane z likwidacją miejscowych zagrożeń za względu na rodzaj obiektu:
Obiekty
użyteczności
publicznej

Obiekty
mieszkalne

Obiekty
produkcyjne

Obiekty
magazynowe

Środki
transportu

Lasy
(państwowe
i prywatne)

Uprawy,
rolnictwo

Inne
obiekty

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Podział
administracyjny OGÓŁEM
toruński

950

54

176

6

5

211

2

10

486

m. Chełmża

86

13

34

1

1

12

0

0

25

Chełmża

114

5

30

0

1

34

0

0
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Czernikowo

42

1

9

0

0

10

0

0

22

Lubicz

151

2

17

1

1

58

1

1

70

Obrowo

149

3

31

1

0

18

0

1

95

Wielka
Nieszawka

81

3

5

0

0

24

1

0

48

Zławieś Wielka

166

20

33

1

2

15

0

5

90

Łubianka

48

5

4

0

0

3

0

1

35

Łysomice

113

2

13

2

0

37

0

2

57

6.3. Struktura kontroli
Ilość kontroli w poszczególnych obiektach
Obiekty

2019 r.

2020 r.

Użyteczności publicznej

21

21

Zamieszkania zbiorowego

7

4

Produkcyjne i magazynowe

20

31

Mieszkalne

2

1

Lasy

5

5

Ogółem

55

62

Kontrole prowadzone na terenie powiatu ziemskiego stanowią około 28% ogólnej liczby
kontroli realizowanych na terenie działania tutejszej komendy.
W 2020 roku, najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych w obiektach
zakwalifikowanych, jako użyteczności publicznej oraz produkcyjno-magazynowych, które
stanowiły łącznie ok. 81% ogólnej liczby kontroli na terenie powiatu.
W rozpatrywanym okresie na terenie powiatu ziemskiego odebrano 14 obiektów
w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (inwestycje budowlane).
Niektóre z nich to:
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obiekty użyteczności publicznej:
• Szkoła Podstawowa w Ostaszewie,
• Przedszkole i żłobek, ul. Lipnowska 86 w Lubiczu Górnym,
• Przedszkole (w SP Gronowo) działka 90/28, Gronowo, gm. Lubicz,
• Środowiskowe Centrum Aktywności i Przedszkole w SP nr 2 ul. Piotra Skargi 1
w Chełmży,
• Przedszkole w Szkole Podstawowej w Cierpicach, ul. Szkolna 9, Cierpice,
• Budynek handlowo-usługowy Biedronka, ul. Toruńska 57, Czernikowo,
• Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Browinie Budynek B.
zamieszkania zbiorowego:
• Hostel wraz z salą konferencyjną, ul. Kowalewska 32 a w Grębocinie.
obiekty produkcyjno – magazynowe:
• Budynek magazynowo - produkcyjny z częścią biurową, ul. Warszawska 64, Łysomice –
ALUFIRE,
• Agrofarm Sylwia Wiśniewska, ul. Farmerska 9, 87-162 Lubicz.
obiekty mieszkalne:
• Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Hallera 12b w Chełmży.
W 2020 r. prowadzono kontrole w wybranych obiektach na terenie powiatu toruńskiego,
jakimi były: obiekty użytkowane oraz będące we władaniu organów administracji
samorządowej oraz administracji rządowej, obiekty produkcyjne oraz magazynowe wzniesione
przed 1 stycznia 1995 r., obiekty zabytkowe, obiekty hotelarskie, obiekty handlowe
wielkopowierzchniowe, obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży, obiekty opieki społecznej i
socjalnej (w tym placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle
chorych lub w podeszłym wieku oraz placówki dla osób bezdomnych, w tym schroniska i
noclegownie), lasy. W powyższym zakresie skontrolowano 32 obiekty, zestawienie poniżej:
Typ obiektu

Liczba skontrolowanych
obiektów

obiekty administracji samorządowej i administracji rządowej

12

obiekty produkcyjno-magazynowe wzniesione przed 01.01.1995 r.

3

obiekty hotelarskie

1

obiekty handlowe wielkopowierzchniowe

3

obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży

3

obiekty opieki społecznej i socjalnej

1

Lasy

5

Ogółem

28
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W trakcie prowadzonych kontroli na terenie powiatu ziemskiego w 2020 r. stwierdzono 16
nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które zawarto w 7 decyzjach
administracyjnych.
Struktura stwierdzonych nieprawidłowości w wybranych obiektach:
Obiekty

Liczba nieprawidłowości

Użyteczności publicznej

3

Zamieszkania zbiorowego

1

Produkcyjne i magazynowe

11

Mieszkalne

1

Lasy

0

Ogółem

16

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zostały stwierdzone następujące
nieprawidłowości:
−
−
−
−
−

bez oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych,
dot. urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
dot. zaopatrzenia w wodę,
dot. stanu dróg ewakuacyjnych,
dot. instalacji użytkowych.
W 2020 r. na terenie powiatu odebrano 2 obiekty wyposażonych w system sygnalizacji
pożarowej:

• sklep DINO w Warszewicach,
• Budynek B Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Browinie.
W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o odpadach, w 2020 r.
uzgodniono 20 operatów przeciwpożarowych zawierających warunki ochrony
przeciwpożarowej dla obiektów i terenów przeznaczonych do zbierania, wytwarzania i
przetwarzania odpadów. Następnie, na wniosek organu wydającego zezwolenie
w zakresie jak wyżej, przeprowadzono 23 czynności kontrolno-rozpoznawcze w ww.
obiektach, po których wydano postanowienia pokontrolne.
Co roku prowadzona jest także kontrola zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. W ramach tej kontroli sprawdzono stan ochrony przeciwpożarowej w
Bazie Paliw Płynnych Nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.
7. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne
7.1. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, wykonuje zadania państwowej
Inspekcji Sanitarnej na terenie Miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego. Na nadzorowanym
terenie zamieszkiwało odnośnie Powiatu Toruńskiego 108 938 osób, dzieci do lat dwóch
stanowiły 2320 osoby, do lat 14 - 19451 (dane czerwiec 2020 r.). W ewidencji Państwowego
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego na koniec 2020 r. w Powiecie Toruńskim figurowało
6103 obiekty. W 2020 r. przeprowadzono w Powiecie Toruńskim ogółem 287 kontroli w 223
obiektach (2019 r. – 701 kontroli w 562 obiektach). Podczas 64 kontroli (ok. 22%) stwierdzono
różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań higienicznosanitarnych (2019 r. – 21%).
Sytuację epidemiologiczną powiatu toruńskiego ziemskiego w 2020 r. oceniono jako
trudną. Główna przyczyna takiej oceny było wykrycie w 2019 r. w mieście Wuhan w
środkowych Chinach nowego wirusa SARS-CoV-2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydal 1532 decyzje administracyjne
w tym 1374 decyzje nakazujące poddanie się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji oraz 14
decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości. (2019 r. – 202 decyzje w tym 38 decyzji
nakazujących usunięcie nieprawidłowości).
Wydano także 110 decyzji ustalających opłatę za czynności kontrolne w związku ze
stwierdzonym naruszeniem wymagań higieniczno-sanitarnych lub za czynności związane ze
sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
W 2020 r. nałożono w Powiecie Toruńskim 20 mandatów karnych na kwotę 3850 zł (2019
r. – 58 mandatów karnych na kwotę 11700 zł). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Toruniu nałożył ponadto 2 kary pieniężne po 5 tys. zł za nieprzestrzeganie kwarantanny.
W 2020 r. wydano również 85 postanowień i 9 tytułów wykonawczych.
W związku ze zgłoszeniem chorób zakaźnych oraz chorób zawodowych w 2020 r.
przeprowadzono 5459 wywiadów epidemicznych, w tym 5263 dot. Zakażenia wirusem SARSCoV-2. Pobrano 141 próbek laboratoryjnych do badań, wykonano 2496 badań, w których
przeprowadzono 5184 oznaczenia (2019 r. – 2177 badań, 4915 oznaczeń).
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Wybrane choroby zakaźne w powiecie toruńskim ziemskim w latach 2016-2020.
Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tys. ludności.

7.2. SARS-CoV-2
W 2020 r. realne zagrożenie dla zdrowia publicznego w ujęciu globalnym stanowiło
odkrycie nowego wirusa SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego
COVID-19. Pierwsze przypadki zakażeń ww. wirusem odnotowano pod koniec 2019 r. w
mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Ogłoszona w dniu 11.03.2020 r. przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) pandemia nowego koronawirusa oraz obowiązujący w Polsce od
dnia 14.03.2020 r. (w związku ze wzrastającą liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2) stan
zagrożenia epidemicznego, a następnie wprowadzony od dnia 20.03.2020 r. stan epidemii
zdominowały działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2020 r., które skoncentrowane
zostały na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek
zakażenia nowym koronawirusem na terenie działalności Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu stwierdzono na terenie Powiatu Toruńskiego w dniu
20.03.2020 r.
W analizowanym okresie zarejestrowano 5263 przypadki zachorowań na COVID-19,
chorobę wywołana przez wirusa SARS-CoV-2. Hospitalizacji poddano 103 osoby (2%).
Najwięcej zachorowań wystąpiło w IV kwartale 2020 r. Odnotowano 54 przypadki zgonów z
powodu COVID-19. Najmłodsza osoba, która zmarła miała 39 lat. Najwięcej zgonów
zarejestrowano w grupie wiekowej miedzy 70 a 90 rokiem życia. Ogniska zakażeń wirusem
SRS-CoV-2 występowały w środowiskach domowych, zakładach pracy, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych,
podmiotach leczniczych*.
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W roku 2020 Powiat Toruński zorganizował i wyposażył ponadto zgodnie z wytycznymi
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pismo znak:
N.HK.070.7.9.2020 z dnia 13.03.2020 r. obiekty obowiązkowej kwarantanny zbiorowej.
Obiekty te zostały zorganizowane w: Internacie przy Zespole Szkół, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie, Technikum w Gronowie pod adresem Gronowo 128 oraz w
pomieszczeniach Domu Samopomocy w Osieku przy ul. Spacerowej 17 w okresie gdy nie
prowadził on swojej statutowej działalności. Umieszczanie osób w obiektach kwarantanny
zbiorowej prowadzone było przez komórkę zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Toruniu w ścisłej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną, Wydziałem
Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i
właściwą komórką Straży Granicznej na okres 14 dni, bądź przeprowadzenia badań na
obecność wirusa zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Na uwagę zasługuje ponadto bieżąca współpraca ze służbami wspierającymi działania
samorządu w zakresie utrzymania ładu i porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańców i
wsparcie działań Starosty Toruńskiego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w
Toruniu, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pomocą i wiedzą specjalistyczną służyły również Staroście Toruńskiemu podmioty
medyczne, a także prowadzono współpracę z Kujawsko-Pomorska Okręgową Izba Lekarska w
Toruniu.
Zestawienie osób przebywających w obiektach kwarantanny zbiorowej na terenie POWIATU
TORUŃSKIEGO

* dane systemu informatycznego PSSE w Toruniu aktualne na dzień 31.03.2021 r., mogą ulegać aktualizacji, także za rok 2020.

Z uwagi na ilość osób przebywających w ośrodkach kwarantanny, zarówno na terenie
powiatu ziemskiego i powiatu grodzkiego z dniem 22.08.2020 r. na wniosek Starosty
Toruńskiego skierowany do Prezydenta Miasta Torunia obiektem obowiązkowej kwarantanny
zbiorowej zarówno dla osób zamieszkujących na terenie powiatu toruńskiego jak i dla osób z
prawem pobytu na terenie powiatu toruńskiego oraz mieszkańców Torunia został obiekt
Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu. Dobra
współpraca Starosty Toruńskiego i Prezydenta Miasta Torunia zaowocowała przejęciem
ciężaru finansowania w zakresie obowiązkowej kwarantanny zbiorowej ośrodka MCSM w
Toruniu przez Gminę Miasta Toruń do końca 2020 r.
Z uwagi na konieczność utrzymania ośrodków obowiązkowej kwarantanny zbiorowej
Powiat Toruński wydatkował środki finansowe z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie
łącznej 55.869 zł, które zostały zrefundowane w ramach dotacji Wojewody KujawskoPomorskiego.
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W roku 2020 ogólny wkład Powiatu Toruńskiego związany z walką z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 wyniósł 556.834 zł. W ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynoszącej
303.270 zł wydatkowano wskazane środki, oprócz materiałów na utrzymanie obiektów
obowiązkowej kwarantanny zbiorowej, także na zakup materiałów i wyposażenia w celu
zapobiegania i ochrony przed COVID-19 na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu, Szpitala
Powiatowego w Chełmży, jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego w postaci m.in.:
maseczek ochronnych, przyłbic, kombinezonów, testów na COVID-19, pulsoksymetrów, gogli,
rękawic ochronnych, łóżek kwatermistrzowskich, płynów dezynfekujących, środków ochrony
stanowisk pracy. Również w ramach dotacji Ministerstwa Finansów w ramach projektu
„Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne jednorazowe za kwotę 16.367
zł oraz 77 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla wychowanków rodzin zastępczych za
kwotę 227.197 zł. Ponadto w ramach wsparcia przez firmę „Nordzucker Polska” na kwotę
10.000 zł dokonano zakupu testów na COVID-19 oraz środków ochrony dla Szpitala
Powiatowego w Chełmży.
Systematycznie w ciągu roku 2020 r. dystrybuowano wskazane środki ochrony na rzecz
jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Szpitala Powiatowego w Chełmży i innych
jednostek co szczegółowo wskazano w poniższej tabeli.

Wykaz sprzętu i materiałów zakupionych przez Starostwo Toruńskie, otrzymanych z puli
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
rozdysponowanych na potrzeby podejmowanych działań profilaktycznych związanych z
zagrożeniem COVID 19 na dzień 31.12.2020 r.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starosta Toruński podejmował
następujące działania:
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- organizacja pracy w systemie hybrydowym, określonej liczby pracowników w trybie zdalnym
i w trybie stacjonarnym w urzędzie,
- ograniczenie możliwości ruchu przez klientów w urzędzie i stworzenie możliwości
przekazywania pism w formie elektronicznej, bądź w przypadku takiej konieczności w
odpowiednich skrzynkach podawczych na korespondencję,
- bieżąca kontrola oraz nadzór przestrzegania zasad postępowania pracowników i interesantów
w zakresie profilaktyki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i
wydawanie aktów prawnych w tym zakresie,
- zapewnienie bieżącej dezynfekcji dla pracowników i klientów urzędu oraz dezynfekcji
powierzchni dotykowych w urzędzie,
- ograniczenie spotkań, konferencji i szkoleń i prowadzenie tychże wyłącznie w trybie zdalnym
w systemie wideokonferencji,
- bieżące współdziałanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami j.s.t.
Powiatu Toruńskiego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz wcielanie w życie przyjętych rozwiązań,
- bieżąca reakcja na konieczność wsparcia działalności jednostek organizacyjnych Powiatu
Toruńskiego w zakresie zakupu sprzętu i materiałów,
- bieżące wsparcie w zakresie delegowania pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
Powiatu Toruńskiego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Państwowej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu,
- organizacja miejsc kwarantanny w Powiecie Toruńskim,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w zakresie dystrybucji
wszelkich środków ochrony indywidualnej.
Wydatki (wszystkie źródła finansowania) poniesione w celu realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w okresie 01.01.2020r.
- 31.12.2020r.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAZWA JEDNOSTKI
ZS CKU W GRONOWIE
DPS BROWINA
DPS PIGŻA
DPS DOBRZEJEWICE
DPS WLK. NIESZAWKA
ŚDS CHEŁMŻA
ŚDS OSIEK
CUW BROWINA
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
POWIATOWY URZĄD PRACY

KWOTA

11

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

2 125

12

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

5 989

13
14
15
16

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMŻY
SZKOŁA MUZYCZNA I SOPNIA W CHEŁMŻY
ZS IN. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMZY
ZS PONADPODSTWOWYCH W CHEŁMŻY

100 087
858 033
472 593
372 250
567 909
14 370
119
3 308
40 225 515

15 949
13 423
15 315
28 408
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17
18

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
SUMA

2 127 199
44 822 592

Finansowanie

Kwoty

Środki z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 1842, z późn. zm.)
Projekty UE z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 2 marca
2020
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
Projekty z UE realizowane w ramach budżetu powiatu
Rządowy Program Inwestycji Lokalnych
Budżet Państwa - dotacje celowe
Darowizna od Nordzucker Polska S.A.
Środki własne, w tym rezerwa
Razem
Starostwo:
75421
75020
85504
85141
RIFL

33 431 867

6 770 840
2 072 012
1 610 017
549 673
10 000
378 183
44 822 592

221 919
35 477
243 564
16 222
1 610 017
2 127 199

7.3. Bezpieczeństwo weterynaryjne
W zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja Weterynaryjna
przeprowadza corocznie badania monitoringowe bydła ( 1/5 stad z terenu powiatu toruńskiego)
w kierunku chorób, które mogą być przenoszone ze zwierząt na człowieka:
gruźlica u bydła
bruceloza bydła, owiec i kóz.
W ciągu ostatnich kilku lat nie było przypadków wykrycia ww. chorób.
Nie było zgłoszeń od PPSE w Toruniu o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia gruźlicy i
brucelozy u ludzi.
Prowadzony jest również monitoring w kierunku innych chorób zakaźnych, które stanowią
zagrożenie dla życia ludzi ( choroby odzwierzęce) lub mogą powodować wysokie straty
gospodarcze:
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- choroba Aujeskyego,
- pryszczyca,
- choroba pęcherzykowa świń,
- gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła – BSE,
- salmonelloza,
- influenza ptaków ( ptasia grypa),
- choroba niebieskiego języka,
- gorączka Q, IBR, IPV,
- afrykański pomór świń.
7.4. Grypa ptaków
Na dzień 31.12.2020 r. wirusa w Polsce odnośnie drobiu fermowego ujawniono 19 ognisk,
natomiast na dzień 28.03.2021 r., ognisk narastająco stwierdzono 97. W Powiecie Toruńskim
w 2020 r. nie odnotowano ani jednego ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Natomiast u ptactwa dzikiego na dzień 31.12.2020 r. w Polsce stwierdzono 4 przypadki,
natomiast na dzień 25.03.2021 r. narastająco stwierdzono 79 przypadków. W roku 2020 nie
stwierdzono na terenie powiatu toruńskiego żadnego przypadku wirusa u ptactwa dzikiego.
Dotychczas stwierdzono w 2021 r. jeden przypadek potwierdzony w dniu 20.01.2021 r.
odnośnie wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 u 3 padłych łabędzi niemych znalezionych w
powiecie toruńskim (vide mapa poniżej). W związku z powyższym prowadzony jest monitoring
bierny (padłe ptaki) i czynny (krew od ptaków żywych) w kierunku tej choroby.

Lokalizacja ognisk/przypadków HPAI H5N8 w Polsce w sezonie 2020/2021

źródło: PIWet, aktualne na dzień 28.03.2021 r.
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Podsumowanie sytuacji w zakresie występowania HPAI u drobiu w Polsce w sezonie 2020/2021

źródło: PIWet, aktualne na dzień 28.03.2021 r.

7.5. ASF
Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano 103 nowe ogniska ASF u świń w Polsce, natomiast w
całym 2019 r. było ich 48. Ponadto przypadków ASF u dzików było 4156 w roku 2020,
natomiast w roku 2019 tych przypadków było 2477. W województwie kujawsko-pomorskim
nie odnotowano żadnego ogniska ani przypadku ASF. Szczególnie niepokojący jest fakt, że
nowe ogniska występują coraz częściej w województwie lubuskim i wielkopolskim. Aktualna
sytuacja epizootyczna znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ .
Zadania realizowane przez Powiat Toruński w 2020 r.
1. Organizacja, prowadzenie i utrzymanie ośrodków kwarantanny w związku z
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.
2. Doposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego w indywidualne środki
ochrony, w związku z walką z SARS-CoV-2, a także dystrybucja środków ochrony
indywidualnej przekazywanej przez inne podmioty.
3. Bieżąca współpraca z szeregiem podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
epidemii SARS-CoV-2.
4. Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Działalność wydawnicza (ulotki, informatory, poradniki).
6. Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.
7. Kontrola wraz z podmiotami zewnętrznymi kąpielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli.
8. Realizacja wspólnie z KMP w Toruniu założeń akcji „Bezpieczna młodzież”, „Radosne i
bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne wakacje” oraz innych programów prewencyjnych.
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9. Doposażono KMP w Toruniu w sprzęt do precyzyjnego dokumentowania wykroczeń
popełnianych w ruchu drogowym, który pozwoli identyfikować pojazd oraz jego cechy
charakterystyczne również w porze nocnej, aparaty fotograficzne, aparat fotograficzny z
obiektywem i statywem, do rejestracji i dokumentowania okoliczności zaistnienia
zdarzeń na drodze, urządzenia bezustnikowe do szybkich testów na spożycie alkoholu,
latarki patrolowe z nakładkami sygnalizacyjnymi do kierowania ruchem, bądź
zatrzymywania pojazdów w porze nocnej, a także kamizelki odblaskowe dla uczniów szkół
na terenie powiatu toruńskiego w celu propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
10. Przekazano dotacje dla KMPSP w Toruniu w ostatecznej wysokości 120tys. zł na zakup
hełmów i umundurowania. Zadanie zostało zrealizowane przez KMPSP w Toruniu.
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VI Ochrona środowiska i przyrody
Obowiązujący w 2020 r. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata
2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą nr
XVI/97/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r.
Program zawiera analizę i ocenę stanu środowiska. Ustala cele i zadania środowiskowe
na terenie Powiatu Toruńskiego. Dokument kompleksowo odnosi się do stanu środowiska i
koordynuje zadania w tym zakresie. Najważniejsze cele programu to: ochrona klimatu i jakości
powietrza, w ramach której zaplanowano realizację działań zmierzających do zmniejszenia
zanieczyszczeń powietrza do poziomów dopuszczalnych/docelowych m. in. poprzez poprawę
parametrów technicznych budynków oraz ograniczenie oddziaływania transportu na jakość
powietrza i klimat – stała modernizacja układu komunikacyjnego i utrzymanie czystości na
drogach, ograniczenie zagrożenia hałasem realizowane poprzez ww. modernizację ciągów
komunikacyjnych, a także rozwój ścieżek rowerowych i promocję transportu publicznego,
ochrona zasobów przyrodniczych realizowana m. in. poprzez właściwe gospodarowanie
zasobami leśnymi, prawidłowa gospodarka wodna m. in. realizowana poprzez ograniczenia
zasięgu i skutków powodzi, utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych,
przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii. W 2020 r. został sporządzony Raport z
wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego za lata 2017-2018. Raport
wykazuje stopień realizacji poszczególnych celów programowych.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2020 r.
Przyroda
- ilość wydanych decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów - 165 decyzji.
- ilość zarejestrowanych zwierząt egzotycznych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
przyrody – 10 szt. (tj. papuga, pyton królewski, kameleon jemeński, żółw stepowy, żółw grecki,
gekon Williamsa).
Ochrona Środowiska
W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018r. poz. 1592). Na podstawie w/w
ustawy do 5 marca 2020 r. podmioty gospodarujące odpadami na podstawie decyzji uzyskanych
przed dniem 5 września 2018 r. w zakresie: zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na
wytwarzanie odpadów uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenia
zintegrowanego uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zobowiązane były do
złożenia wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych.
W oparciu o w/w ustawę złożono 30 wniosków o zmianę decyzji. Wydano 15 decyzji
dla podmiotów dostosowanych do obowiązującej zmiany przepisów oraz 1 decyzję odmową.
W minionym roku złożono także 6 wniosków w sprawie wydania nowych decyzji z zakresu
gospodarki odpadami.
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Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wydano 10 decyzji zezwalających na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz przyjęto 56 zgłoszeń zmiany danych
z instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Geologia
Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze zatwierdzono 17 projektów robót
geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych, przyjęto 31 projektów robót geologicznych
wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Zatwierdzono 2 projekty robót
geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż (Kiełbasin PK,
Młyniec KWII) oraz 8 dokumentacji geologicznych złóż. Wydano 5 nowych koncesji na
wydobywanie złóż (Pędzewo VII, Młyniec XXXVII-POLE B, Kiełbasin XIV, Młyniec KW I,
Młyniec-Jedwabno VII), zmieniono 3 koncesje (Kamionki Małe I, Jedwabno I, Młyniec XXIII
i 4 koncesje zostały wygaszone (Jedwabno I, Młyniec XLII, Kiełbasin VII, Młyniec XXXVI).
Zatwierdzono 6 dokumentacji geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.
Leśnictwo
Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa powierzono właściwym Nadleśniczym. Powierzchnia lasów powierzonych w
nadzór wynosi 3.217 ha. Stawka za nadzór nad lasami w 2020 r. dla Nadleśnictwa Cierpiszewo,
Golub-Dobrzyń, Gniewkowo wynosiła 21 zł, dla Nadleśnictwa Dobrzejewice 25 zł natomiast
dla Nadleśnictwa Toruń 27 zł.
Wydano 2 400 szt. zaświadczeń w sprawach czy działki (planowane do zbycia lub
nabyci) są objęte uproszczonym planem urządzania lasu oraz dla przedmiotowych działek nie
została wydana decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach.
W 2020 r. przystąpiono do inwentaryzację stanu lasu dla gruntów leśnych
niestanowiących własności Skarbu Państwa (skalsyfikowanych w ewidencji gruntów i
budynków jako las) położonych na terenie gmin: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka.
Opracowany Uproszczony Plan Urządzania Lasu zatwierdzono dla Gminy Wielka Nieszawka.
Rolnictwo
W 2020 r. rozpatrzono 241 wniosków dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej, w tym wydano 194 decyzje dla gruntów podlegających ochronie (klasa I-III oraz IVVI pochodzenia organicznego). Ponadto uzgodniono 1221 projektów decyzji o warunkach
zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz wydano 15 decyzji dotyczących
rekultywacji gruntów rolnych.
Nadzór nad Spółkami Wodnymi
Na terenie powiatu działa 9 spółek wodnych, nad którymi nadzór sprawuje Starosta
Toruński:
- Gminna Spółka Wodna w Łysomicach,
- Spółka Wodna w Brzozówce,
54

- Gminna Spółka Wodna w Chełmży,
- Gminna Spółka Wodna w Łubiance,
- Spółka Wodna „Toporzysko-Czarnowo”,
- Gminna Spółka Wodna Zławieś Wielka w likwidacji,
- Gminna Spółka Wodna w Czernikowie,
- Spółka Wodna Zębowo,
- Spółka Wodna Krobia,
Na podstawie art. 454 Prawa wodnego Starosta Toruński naliczył opłaty za korzystanie
z urządzeń melioracji wodnych dla 6 osób nie będących członkami spółki.
Rybactwo śródlądowe
Uchwałą Nr V/39/99 z dnia 16 marca 1999 r. Rada Powiatu Toruńskiego utworzyła
Społeczną Straż Rybacką i uchwaliła regulamin jej działania. W skład Społecznej Straży
Rybackiej wchodzi Komendant oraz powołani strażnicy terenowi.
W 2020 r. Społeczna Straż Rybacka otrzymała nowy silnik elektryczny i akumulator do
łodzi patrolowej, co umożliwiło sprawne przeprowadzanie kontroli na akwenach wodnych.
Zgodnie z przedłożonym przez Komendanta sprawozdaniem z działalności Społecznej
Straży Rybackiej w 2020 r. przeprowadzono 238 kontroli, w tym z Państwową Strażą Rybacką
48 i 26 z Policją. Skontrolowano 952 osoby. W wyniku przeprowadzonych kontroli
zidentyfikowano 28 osób bez pozwoleń wędkarskich. Nałożono przez Policje i Państwową
Straż Rybacką 27 mandatów na łączna kwotę 6.700,00 zł.
W 2020 r. wydano 917 kart wędkarskich. Od 01 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
zarejestrowano 56 jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb.
Od 01 sierpnia 2020 r. obowiązuje elektroniczny system rejestracji jachtów i jednostek
pływających o długości do 24 m „REJA 24”. W obecnym systemie zarejestrowano 7 jednostek
oraz wydano 2 decyzje odmowne.
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VII. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (…) w 2020 roku
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do
podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Formy współpracy oraz kierunku działań podejmowanych przez Powiat Toruński
wspólnie z organizacjami pozarządowymi określa Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
Głównym celem Programu było wzmocnienie współpracy między powiatem a
organizacjami pozarządowymi służące budowie społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten
realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej. Poniższe sprawozdanie
odnosi się do poszczególnych form współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi na rzecz jego mieszkańców.
1. Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego polegała głównie na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z
udzieleniem dotacji.
Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie
pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również „Programu Współpracy Powiatu
Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020”.
Na realizację zadań publicznych udzielono także – zgodnie z obowiązującymi
przepisami – dotacji w trybie uproszczonym (procedura z pominięciem otwartego konkursu
ofert).
Wsparciem finansowym, poprzez zakup nagród, usług medycznych, sędziowskich,
transportowych itp., objęto także podmioty, które realizowały wydarzenia sportowe i kulturalne
na terenie powiatu toruńskiego i zwróciły się z wnioskiem do Starosty Toruńskiego o ich
współorganizację i zgodę taką otrzymały.

Otwarte konkursy ofert
W 2020 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął 2 uchwały dotyczące ogłoszenia
otwartych konkursów ofert:
- Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 przez organizacje
pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na mocy niniejszej
uchwały ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w następujących dziedzinach:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
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b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
d) turystyki i krajoznawstwa;
- Uchwała Nr 310/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2021 przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim.
Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, o których mowa w § 10 ust 1 Załącznika
do Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
W celu zachowania przejrzystości w sprawozdaniu mierniki te nie obejmują konkursu z
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na fakt, iż nieodpłatna pomoc prawna
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – konkurs ten opisano w dalszej
części niniejszego sprawozdania. Poniższe dane obejmują wyłącznie konkursy na które
przeznaczono środki własne z budżetu powiatu.
Dane dotyczące ww. mierników:
 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (konkurs nr 1/2020),
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2/2020),
- edukacji ekologicznej (konkurs nr 3/2020),
- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 4/2020).
liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartym konkursie ofert udział wzięło łącznie 56 różnych organizacji pozarządowych
(w 2019 r. – 53 różne organizacje pozarządowe, w 2018 r. – 53 różne organizacje pozarządowe,
w 2017 r. – 56 różnych organizacji pozarządowych, w 2016 r. – 57 organizacji, w 2015 r. – 67
organizacji), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- kultury fizycznej
- edukacji ekologicznej
- turystyki i krajoznawstwa

-

17 org. pozarządowych,
35 org. pozarządowych,
15 org. pozarządowych,
10 org. pozarządowych,

(uwaga: zgodnie z ogłoszeniem konkursowym jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę
realizacji zadania w ramach jednej dziedziny konkursowej, ale może złożyć ofertę na zadania
z różnych dziedzin – o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi)
 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 77 ofert (w 2019 r. – 69
ofert, w 2018 r. – 74 oferty, w 2017 r. – 77 ofert, w 2016 r. – 80 ofert, w 2015 r. – 90 ofert w
2014 r. – 67 ofert), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 17 ofert,
- kultury fizycznej
- 35 ofert,
- edukacji ekologicznej
- 15 ofert,
- turystyki i krajoznawstwa
- 10 ofert;
,
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 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów
ofert
W otwartym konkursie ofert dotacje otrzymały 44 różne organizacje pozarządowe
(w 2019 r. – 50 organizacji, w 2018 r. – 44 organizacje, w 2017 r. - 52 organizacje, w 2016 r.
– 48 organizacji, w 2015 r. – 54 organizacje), w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- kultury fizycznej
- edukacji ekologicznej
- turystyki i krajoznawstwa

-

14 org. pozarządowych,
30 org. pozarządowych,
8 org. pozarządowych,
5 org. pozarządowych;

 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert
W 2020 r. dofinansowano łącznie 57 zadań (w 2019 r. – 63 zadania, w 2018 r. – 62 zadania,
w 2017 r. – 69 zadań, w 2016 r. – 61 zadań, w 2015r. – 70 zadań), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- kultury fizycznej
- edukacji ekologicznej
- turystyki i krajoznawstwa

-

14 zadań,
30 zadań,
8 zadań,
5 zadań;

Szczegółowe zestawienie przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej
https://www.powiattorunski.pl/8186,aktualnosci?tresc=79251.
 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych:
W 2020 roku w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje pozarządowe zarezerwowano łącznie kwotę 123 750 zł (w 2019 r. 123 750
zł, w 2018 r. – 155 730 zł – rozdysponowano kwotę 149 530 zł, w 2017 r. – 153 770 zł –
rozdysponowano kwotę 153 350 zł, w 2016 r. – 138 800 zł, w 2015 r. – 139 700 zł, w 2014 r.
– 127 000 zł). Kwotę tę rozdysponowano pomiędzy organizacje pozarządowe, w tym na
zadania w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- kultury fizycznej
- edukacji ekologicznej
- turystyki i krajoznawstwa

-

22 100 zł,
63 800 zł,
31 850 zł,
6 000 zł.

Faktycznie przekazano jednak organizacjom pozarządowym 91 050 zł. Z uwagi na
obowiązujące w 2020 roku ograniczenia związane z obowiązującą sytuacją epidemiczną w
kraju część organizacji pozarządowych zrezygnowała z przyjęcia dotacji i realizacji zadania.
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zrealizowanych

Dziedzina konkursu

Liczba projektów
wybranych do
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Lp.

Liczba złożonych
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Zestawienie zadań zleconych przez powiat toruński w 2020 roku – podsumowanie

13 200
47 000
25 850

13 200
45 650
22 943

59,73%
71,55%
72,03%

5 000

5 000

83,33%

91 050

86 793

70,14%

Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna
W powiecie toruńskim zgodnie z przelicznikiem określonym w ustawie o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2232 z późn. zm.) utworzone zostały cztery punkty rozmieszczone w
ośmiu gminach powiatu toruńskiego.
Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z
obowiązującymi przepisami - Zarząd Powiatu powierza – na podstawie zawartych porozumień
– adwokatom i radcom prawnym wyznaczonym przez właściwe Izby. Natomiast dwa pozostałe
punkty (jeden nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) i jeden nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego (npo)) wyłonionym w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym.
Sposób przydzielania punktów npp/npo regulują przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej (...).
Corocznie w tym zakresie ogłaszany jest jeden konkurs (zawsze na realizację zadania
w roku następnym). W 2020 roku konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 310/2020 Zarządu Powiatu
Toruńskiego z dnia 14 października 2020 r.
W odpowiedzi na konkurs złożono 11 ofert (w 2019 roku – 4, w 2018 r. – 5, w 2017 r.
– 9, w 2016 r. – 8). Dotację przyznano 2 organizacjom pozarządowym (w 2019 r. – 2, w 2018
r. – 0, w 2017 r. – 2, w 2016 r. – 2).
W 2020 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 128 040 zł (w 2019
r. – 128 040 zł, w 2018 r. – 128 040 zł, w 2017 r. – 121 452 zł, w 2016 r. – 121 452 zł).
Wysokość przyznanego dofinansowania oblicza się co roku na podstawie przepisów
szczegółowych.
Oceny ofert złożonych w ww. konkursie dokonywała Komisja w skład której wchodzili
przedstawiciele Zarządu, Biura Radców Prawnych, Wydziału Finansowego oraz Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
Nadmienić należy także, iż od 2019 roku do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić
jedynie organizacje wpisane na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do
prowadzenia punktów, którą prowadzi Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
Poniższa tabela przedstawia liczbę porad udzielonych w 2020 roku w ramach nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
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Rok 2020
Kwartał
I
II
III
IV
Razem
Ogółem

Liczba osób, którym udzielono pomocy z zakresu:
nieodpłatnego poradnictwa
nieodpłatnej pomocy prawnej
obywatelskiego
przez
przez
organizacje
adwokatów/radców
organizacje pozarządowe
pozarządowe
72
39
49
37
30
22
46
52
30
21
29
29
176
150
130
326
456

Tryb uproszczony – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość
realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym
w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych
zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Organizacja ubiegająca się o dotację w powyższym trybie składa do Zarządu Powiatu
ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Kwota
dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie
może być dłuższy niż 90 dni.
Zgonie z przepisami, złożona oferta podlega ocenie formalnej a następnie jest upubliczniana,
tj. zamieszczana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu, stronie internetowej
www.powiattorunski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę celowość
realizacji zgłaszanego zadania.
Mierniki dotyczące trybu uproszczonego, o których mowa w § 10 ust 1 Programu
Współpracy
 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 4 (w 2019 r . – 0, w 2018 r. - 0, w 2017 r. – 0, w
2016 r. – 0);
 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 2
(w 2019 r. – 0, w 2018 r. – 0, w 2017r. – 0, w 2016 r. - 0);
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Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie w tzw. trybie uproszczonym:
Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie Kulturalne
„Pokolenia” w Lubiczu Dolnym
Obrowskie Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji,
Kultury i Sportu „Nasza
Szkoła” w Obrowie

„Spotkanie z pieśnią – warsztaty
chóralne”

2 000 zł

„Karol Wojtyła - Papież”

1 700 zł

Razem

3 700 zł

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym
Zgodnie z przyjętym „Programem współpracy (…)”, Zarząd Powiatu Toruńskiego
oprócz współfinansowania i finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe i podmioty uprawnione wspierał także sektor pozarządowy w innych formach.
Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.:
1) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych
zadań, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i
realizacji;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok
(Miernik dot. konsultacji aktów normatywnych, o których mowa w § 10 ust 1 Programu
Współpracy


liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów
normatywnych

Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag w ramach trwających
konsultacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2021 rok.);
3) umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej dot. oceny merytorycznej ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
powiatowego
w 2020 roku – organizacje zgłosiły swój udział, jednakże z uwagi na ówczesną sytuację
epidemiczną w kraju zrezygnowały z udziału w pracach komisji;
4) współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w
Toruniu (informacja poniżej),
5) obejmowanie przez Starostę Toruńskiego - na wniosek organizacji pozarządowych patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
6) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu,
Rady Powiatu Toruńskiego bądź pracownika Starostwa Powiatowego) w wydarzeniach
organizowanych przez organizacje pozarządowe;
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7) udzielanie wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji przez
pracowników starostwa powiatowego,
8) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji
o podejmowanych przez nich działaniach na stronie internetowej powiatu, w
newsletterze oraz portalu społecznościowym Facebook.
Nadmienić należy, iż współpraca o charakterze pozafinansowym, w uwagi na
obowiązujące ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej była ograniczona. Nie
zrealizowano cyklicznych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych (m.in.
Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki, Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych,
konkurs „Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”). Nie odbyła się także Gala Sportu podczas,
której wręczano wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. W 2020 roku
wyróżnionym zawodnikom przesłano listy gratulacyjne wraz z pismem wyjaśniającym brak
uroczystego spotkania.
Starosta Toruński realizuje również współpracę z sektorem pozarządowym wynikającą
z zapisów innych ustaw przypisanych samorządom, a mianowicie:
1) prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i ewidencję klubów sportowych
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej – na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie,
2) prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu toruńskiego – na
podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
3) prowadzi i aktualizuje bazę organizacji pozarządowych (w tym. m.in. OSP, Fundacji
i pozostałych stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym),
4) sprawuje nadzór na organizacjami, o których mowa w pkt. 1 - 3 w zakresie zgodności
ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu,
5) wydaje decyzje oraz zaświadczenia o wpisach zarejestrowanych we właściwych
ewidencjach prowadzonych przez urząd.
Liczba organizacji zarejestrowanych na terenie powiatu toruńskiego wg. stanu na dzień
1 kwietnia 2021 r. (w nawiasie dane z roku 2020, 2019 i 2018):
• Fundacje
48 (38, 41, 40),
• Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
121
(117, 118,
127),
• Stowarzyszenia zwykłe
27 (20, 17, 20),
• Ochotnicze Straże Pożarne
50 (49, 49, 55),
• Uczniowskie Kluby Sportowe
44 (46, 45, 42),
• Kluby Sportowe nieprowadz. działalności gospodarczej 52* (50, 47, 44).
* w tym 1 klub w likwidacji
Liczba kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
– stan na 1 kwietnia 2021 r.
Gmina
Liczba zarejestrowanych kół
Chełmża
5
Czernikowo
2
Lubicz
11
Łubianka
6
Łysomice
10
Obrowo
6
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Wielka Nieszawka
Zławieś Wielka
Razem
3. Współpraca

z

Powiatową

Społeczną

3
2
45
Radą

do

Spraw

Osób

Niepełnosprawnych w Toruniu
Podstawą prawną funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą” jest:
1) art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z
późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003
r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
Zgodnie z art. 44c ust. 2 ww. ustawy powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych
spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych,
fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Rada została powołana Zarządzeniem Starosty Toruńskiego Nr 16/2017 z dnia 2 lutego
2017 r. na czteroletnią kadencję 2017 – 2020 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego: miasta Chełmży, gmin: Chełmża, Lubicz i Wielka
Nieszawka oraz przedstawiciel stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Łubianka.
Do zadań Rady należy m.in.:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocena
ich realizacji,
3) opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku Rada obradowała na czterech posiedzeniach.
Tematem spotkań było m.in.:
1) omówienie dofinansowań ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych zgodnie
z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych za 2019 rok,
2) zapoznanie się z kierunkami działań w 2020 roku w zakresie programu
„Wyrównywania różnic między regionami III”
3) sporządzenie opinii w temacie znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej w regionie, złożonego przez beneficjenta wniosku
w ramach programu pn. „Wyrównywania różnic między regionami III”,
przewidzianych do realizacji w 2020 roku z dofinansowaniem środków PFRON,
4) zapoznanie się z etapami realizacji dofinansowań ze środków PFRON w ramach
programu pn. „Aktywny Samorząd”,
3) zapoznanie się z informacją o wysokości środków finansowych PRFON przyznanych
dla powiatu toruńskiego wg algorytmu w 2020 roku na realizację zadań określonych w
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ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
5) zapoznanie się z działaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
(PCPR) związanych ze stanem epidemicznym choroby COVID-19 i obostrzeniach
dotyczących pracowników i obsługi klientów PCPR,
6) omówienie etapów realizacji nowego programu – Moduł III pn. „Pomoc osobom
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
Ponadto na każdym spotkaniu omawiano kolejne etapy realizacji dofinansowań ze środków
PFRON w ramach zadań ustawowych na poszczególne zadania w ramach ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…)
Podsumowanie
Jak wykazano w sprawozdaniu, Powiat Toruński w roku 2020 współpracował
z organizacjami zaliczanymi do trzeciego sektora na wielu płaszczyznach. Udzielano wsparcia
zarówno w formach finansowych, jak i niefinansowych, realizując zapisy zawarte
w programie współpracy.
Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także w ostatnim
okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania
zadań ustawowych przypisanych powiatom.
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VII Realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020,
za 2020 rok oraz podsumowanie końcowe po zakończeniu programu
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
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.
W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w
Toruniu kontynuował swoje działania związane ze wsparciem
rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy.
Finansowane były przede wszystkim najbardziej efektywne
instrumenty rynku pracy, tj. dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy oraz prace
Realizacja założeń,
działania podejmowane interwencyjne. Promocja tych instrumentów oraz zaangażowanie w
pozyskiwanie dodatkowych środków na ten cel umożliwiły realizację
w 2020 r. przez
założeń Programu Rozwoju na poziomie wyższym od przyjętego
Powiatowy Urząd
pomimo trudności wynikających z ogłoszeniem w 2020 r. stanu
Pracy dla Powiatu
epidemii i ogromnym zaangażowaniem pracowników urzędu w
Toruńskiego w Toruniu
realizację narzędzi Tarczy Antykryzysowej. W 2020 r. udzielono
wparcia na ochronę 8947 miejsc pracy wydatkując na łagodzenie
skutków pandemii kwotę 40,3 mln zł.
Wsparcie lokalnego
rynku pracy - realizator:
Powiatowy Urząd
Pracy dla Powiatu
Toruńskiego w Toruniu

Realizacja założeń
w latach 2017-2020
Powiatowy Urząd
Pracy dla Powiatu
Toruńskiego w Toruniu

2020 - ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności - 114
2020 - ilość utworzonych miejsc pracy - 80
W LATACH 2017-2020 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Toruńskiego w Toruniu zrealizował wszystkie założenia Programu
Rozwoju. Działania ukierunkowane zostały głównie na wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości oraz dofinansowanie zatrudnienia
umożliwiające tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, w tym
doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne, refundacja
kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia oraz osób powyżej 50
roku życia. Ponadto w ramach działań ukierunkowanych na
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych
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finansowane były szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem
oraz staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w
miejscu pracy. Wyraźnie zwiększona w tym okresie efektywność
podjętych działań możliwa była dzięki konsekwentnemu doborowi
ofert gwarantujących zatrudnienie po okresie finansowania. W
latach 2017-2020 urząd na działanie wspierające lokalny rynek pracy
wydatkował łącznie kwotę 99,1 mln zł, w tym 40,3 mln zł na
realizację narzędzi Tarczy Antykryzysowej w 2020 r.
2017-2020 - Ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności 522
2017-2020 - Ilość utworzonych miejsc pracy – 315
CEL STRATEGICZNY 2
Priorytet na lata 2017-2020
2A. bezpieczeństwo użytkowników - położenie większego nacisku
Rozbudowa i poprawa
na zadania i ich elementy poprawiające bezpieczeństwo wszystkich
standardu
użytkowników dróg.
infrastruktury
2B. ścieżki rowerowe - sposób na rozwój taniego, bezpiecznego
transportowej,
i niskoemisyjnego systemu transportu, także cenny element
drogowej – realizator:
potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru.
Powiatowy Zarząd
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020:
Dróg w Toruniu
- wyremontowanie, modernizacja 76 km dróg powiatowych,
- budowa chodników 4 km,
- budowa ścieżek rowerowych 50 km.
ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2017 r.
PRZEBUDOWY DWÓCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka –
Szembekowo – Łążynek na odcinku o długości 4,757 km
W ramach zadania ułożono nawierzchnię z masy mineralnobitumicznej, wykonano odwodnienie, uporządkowano pobocze
Realizacja założeń,
wraz z zielenią drogową, zamontowano oznakowanie pionowe i
działania podejmowane poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
w latach 2017-2020 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
Powiatowy Zarząd
2003C Siemoń – Łążyn na odcinku o długości 4,427 km oraz drogi
Dróg w Toruniu
powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz na odcinku o długości 4,506
km.
Łącznie wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 8,933
km. W ramach zadania zlecono uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, w tym: wykonano 5 wpustów, 240 mb chodnika w m.
Siemoń przy DP 2015C i 95 mb chodnika przy DP 2003C.
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH 2017 r.
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W 2017 roku przeprowadzono 10 remontów dróg powiatowych i 1
remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej.
W ramach przeprowadzonych remontów w roku 2017 zakres prac
był w większości przypadków identyczny tj. przeprowadzono
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchnię dróg,
ułożono masę mineralno-bitumiczną (nakładkę), geosiatkę i
uporządkowano pobocza (wyrównanie). Przeprowadzone remonty
miały na celu poprawę komfortu jazdy oraz stanu technicznego
istniejącej nawierzchni.
1. Remont drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze – Steklinek.
Remont drogi na długości 0,700 km.
2.
Remont drogi powiatowej nr 2031C Zelgno Bezdół –Zelgno.
Remont drogi na długości 1,146 km.
3.
Remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek
– Młyniec.
Remont drogi na długości 1,390 km.
4.
Remont drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo –
Dąbrówka.
Remont drogi na długości 1 km.
5.
Remont drogi powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo.
Remont drogi na długości 0,695 km.
6.
Remont drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Lipnicznki
– Papowo Toruńskie.
Remont drogi na długości 0,490 km .
7.
Remont drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna –
Mirakowo.
Remont drogi na długości 0,550 km.
8.
Remont mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z
dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek
Bierzgłowski –Czarne Błoto .
Prace te oprócz remontu mostu obejmowały również remont drogi
na długości 2,810 km w gm. Zławieś Wielka oraz na długości 1,730
km w gm. Łubianka. Łącznie wyremontowano 4,540 km.
9.
Remont drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle
Cienkie.
Remont drogi na długości 0,860 km.
10.
Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra – Głuchowo.
Remont drogi na długości 2,324 km.
11.
Remont mostu drogowego na drodze powiatowej nr 2005C
Łubianka-Zamek Bierzgłowski- Czarne Błoto.
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Prace te oprócz remontu mostu obejmowały również remont
nawierzchni na odcinku o długości 1 km. Wykonano nawierzchnię
jezdni, ustawiono kamienne krawężniki mostowe, bariery
ochronne, umocniono skarpę stożków przyczółków, wykonano
zabezpieczenie antykorozyjne.
CHODNIKI 2017 r.
Na terenie Powiatu Toruńskiego wybudowano ciągi pieszorowerowe i chodniki. W ramach robót wykonano chodniki z kostki
betonowej, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano
odwodnienie i zjazdy.
1.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2031C Zelgno
– Bezdół –Zelgno
Wybudowano chodnik o długości 0,898 km.
2.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn
– Kawęczyn
Wybudowano chodnik o długości 0,200 km w m. Łążyn II.
3.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia
– Mierzynek – Młyniec II
Wybudowano chodnik o długości 0,531 km.
PODSUMOWANIE 2017 r.
2017 - przebudowa, modernizacja (remonty) dróg powiatowych
– 28,385 km
2017 - budowa chodników – 1,629 km
2017 – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych – 0
km
ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2018 r.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka
na odcinku o długości 2,6 km (z wyłączeniem działki kolejowej- odc.
o dł. 0,104 km) oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo –
Osówka na odcinku o długości 0,388 km.
Łącznie przebudowano drogę na odcinku na długości 2,884 km.
Przebudowa miała na celu poprawę stanu technicznego drogi
poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni,
rozbudowę skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego,
budowę chodnika wraz ze zjazdami. Podniesiono bezpieczeństwo
poprzez zastosowanie barier energochłonnych, balustrad,
zamontowano 2 szt. aktywnych przejść z sygnalizacją. W m. Osówka
zastosowano wyniesione skrzyżowanie łącznie z przejściami dla
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pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych.
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH 2018 r.
W 2018 roku przeprowadzono 8 remontów dróg powiatowych i 1
remont mostu zlokalizowanego w drodze powiatowej.
W ramach przeprowadzonych remontów w roku 2018 zakres prac
był w większości przypadków identyczny tj. przeprowadzono
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchnię dróg,
ułożono masę mineralno-bitumiczną (nakładkę), geosiatkę i
uporządkowano pobocza (wyrównanie). Przeprowadzone remonty
miały na celu poprawę komfortu jazdy oraz stanu technicznego
istniejącej nawierzchni.
1.
Remont mostu przy drodze powiatowej nr 2044C
Czernikowo – Bobrowniki - Włocławek w m. Wąkole wraz z
drogami dojazdowymi
Remont mostu wraz z dojazdami obejmował likwidację pęknięć na
moście na odc. o dł. 0,950 km, od km 11+939 do km 12+889,
wymianę barier oraz przebudowę dróg dojazdowych (wykonanie
nawierzchni - 2 km ).
2.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze
– Steklinek – Wygoda.
Remont drogi na długości 1,287 km.
3.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C
Czernikowo –Bobrowniki – Włocławek.
Remont drogi na długości 0,800 km.
4.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2042 Kijaszkowo
– Dąbrówka.
Remont drogi na długości 0,700 km.
5.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec
– Skrzypkowo – Krzykomy.
Remont drogi na długości 0,750 km.
6.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2023C Chełmża
– Świętosław – Węgorzyn.
Remont drogi na długości 4,602 km.
7.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko
– Tylice.
Remont drogi na długości 2,540 km.
8.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2039C Zębowo
–Zębówiec.
Remont drogi na długości 1,600 km.
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9.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2036C Krobia
– Mierzynek – Młyniec II.
Remont drogi na długości 0,800 km.
DROGI ROWEROWE I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 2018 r.
1.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze
powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek –Młyniec II.
Ciąg pieszo-rowerowy wybudowano w km od 0+187 do 0+792 na
odcinku o długości 0,605 km.
2.
Droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice
– Warszewice – Kończewice.
W ramach inwestycji powstały dwa odcinki dróg rowerowych o
łącznej długości 8,06 km.
PODSUMOWANIE 2018 r.
2018 - przebudowa, modernizacja dróg powiatowych – 18,913 km
2018 – budowa chodników – 0 km
2018 – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych – 8,665 km
ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2019 r.
PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG POWIATOWYCH
1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica – Bocień
– Dźwierzno w km od 4+809 do 10+323 na dł. 5,514 km
Przebudowa drogi na długości 5,514 km miała na celu poprawę
stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez ułożenie nowej
nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni, rozbudowę
skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego na zatoki oraz
utworzenie przystanku z peronem, a także budowę chodników wraz
ze zjazdami.
2.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo
w km od 0+000 do 4+206 na dł. 4,206 km
Przebudowa drogi na długości 4,206 km miała na celu poprawę
stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wykonanie
poszerzenia drogi, budowę dwóch peronów dla przystanków
autobusowych, budowę
chodników wraz ze zjazdami oraz
wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
wymianę oznakowania, wykonanie aktywnych znaków z własnym
zasilaniem solarnym czy montaż latarń sygnałów ulicznych.
CHODNIKI 2019 r.
Na terenie Powiatu Toruńskiego wybudowano ciągi pieszorowerowe i chodniki. W ramach robót wykonano chodniki z kostki
betonowej, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano
odwodnienie i zjazdy.
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1.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1716C w m.
Bocień Płużnica – Bocień – Dźwierzno.
Chodnik wybudowano na odcinku o długości 0,483 km.
DROGI ROWEROWE I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 2019 r.
1.
Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 2026C
Browina Grzywna – Sławkowo .
Ciąg pieszo-rowerowy wybudowano na odcinku o długości 0,650
km.
2.
Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 2011C
Turzno
- Papowo Toruńskie.
Ciąg pieszo-rowerowy wybudowano w km od 4+071 do 7+171 na
odcinku o długości 3,100 km.
3.
Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1629C
Trzebcz Szlachecki – Głuchowo.
Ciąg pieszo-rowerowy wybudowano na odcinku o długości 0,820
km.
PODSUMOWANIE 2019 r.
2019 - przebudowa, modernizacja dróg powiatowych – 9,720 km
2019 - budowa chodników – 0,483 km
2019 – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych –
4,570 km
ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2020
PRZEBUDOWA CZTERECH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH PRZY
WSPÓŁFINANSOWANIU Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH:
Wszystkie zrealizowane Inwestycje miały na celu przywrócenie
podstawowych właściwości jezdnych, zapewnienie bezpieczeństwa
i zwiększenia komfortu przemieszczania się użytkowników dróg
powiatowych.
1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 o dł. 4,965 km.
Przebudowa drogi na długości 4,965 km miała na celu poprawę
stanu technicznego oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez: montaż barier energochłonnych, balustrad,
aktywnych przejść dla pieszych z sygnalizacją, a także wymianę
oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W przebudowie
w/w drogi powiatowej zastosowano wyniesione przejścia dla
pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zakres prac obejmował również
poprawę równości, nośności i szorstkości drogi i przyczynił się do
likwidacji zastoisk wodnych. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęły
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również prace związane z budową ciągów pieszo-rowerowych i
peronów autobusowych. Poprzez przebudowę drogi zwiększona
została atrakcyjność terenów inwestycyjnych położonych na terenie
gminy Lubicz oraz Łysomice.
2.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża Brąchnowo Pigża na odcinku 0,400 km m w m. Brąchnowo.
Przebudowa drogi o klasie technicznej miała na celu poprawę stanu
technicznego odcinka oraz podniesienie bezpieczeństwa poprzez:
wykonanie przejść dla pieszych, a także wymianę oznakowania
pionowego i naniesienie poziomego. Zakres prac obejmował
również poprawę równości, nośności i szorstkości drogi i przyczynił
się do likwidacji zastoisk wodnych. Na poprawę bezpieczeństwa
wpłynęły również prace związane z budową
peronów
autobusowych i niezależnej zatoki autobusowej.
W ramach tej inwestycji wykonano również ciąg pieszo-rowerowy o
dł. 0,400 km Poprzez przebudowę drogi zwiększona została
atrakcyjność terenów inwestycyjnych położonych na terenie
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w m. Ostaszewo.
Poprzez budowę, w ramach inwestycji, niezależnych chodników
poprawiono bezpieczeństwo dostępu do obiektów użyteczności
publicznej; tj. szkoły, obiektu handlowego, oraz Stowarzyszenia Piłki
Siatkowej.
3.
Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km od 6+400
do 6+698 na dł. 0,298 km oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo
- Skłudzewo - Rzęczkowo w km od 3+860 do 6+441 na dł. 2,581 km.
Łącznie przebudowano odcinek o długości 2,879,km. Przebudowa
ciągu dróg powiatowych miała na celu poprawę stanu technicznego
odcinków dróg. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do
podniesienia bezpieczeństwa poprzez montaż: barier sprężystych,
wykonanie przejść dla pieszych, a także wymianę oznakowania
pionowego i naniesienie poziomego. Zakres prac obejmował
również poprawę równości, nośności i szorstkości drogi i przyczynił
się do likwidacji zastoisk wodnych. Na poprawę bezpieczeństwa
wpłynęły również prace związane z budową ciągów pieszorowerowych i peronów autobusowych. Poprzez przebudowę drogi
zwiększona została atrakcyjność terenów przyległych do drogi nr
1544C, która przebiega przez teren dwóch powiatów (bydgoskiego i
toruńskiego).
4.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko
– Lubicz Dolny w km od 0+000 do 3+282 na dł. 3,282 km.
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Przebudowa drogi na długości 3,282 km, miała na celu poprawę
stanu technicznego odcinków dróg. Inwestycja przyczyniła się do
podniesienia
bezpieczeństwa
poprzez
montaż:
barier
energochłonnych, balustrad, wykonanie aktywnego przejścia dla
pieszych z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania pionowego i
naniesienie poziomego. W projekcie zastosowano wyniesione
przejścia dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zakres prac obejmował
również poprawę równości, nośności i szorstkości drogi i przyczynił
się do likwidacji zastoisk wodnych. Na poprawę bezpieczeństwa
wpłynęły również prace związane z budową ciągów pieszorowerowych i peronów autobusowych. Poprzez przebudowę drogi
zwiększona została atrakcyjność terenów inwestycyjnych na terenie
gminy Lubicz.
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH 2020 r.
1.
Remont drogi powiatowej nr 2046C Walentowo ÷ Osówka
w km 1+805 ÷ 2+500.
Remont drogi na długości 0,695 km miał na celu poprawę komfortu
jazdy oraz stanu technicznego istniejącej nawierzchni. Zakres prac
obejmował wykonanie nakładki gr. 5cm z mieszanki mineralnobitumicznej, poprawę równości, nośności i szorstkości drogi i oraz
wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.
DROGI ROWEROWE I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 2020 r.
Podstawowym celem budowy ścieżek rowerowych było zwiększenie
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie
niskoemisyjnego transportu drogowego. Realizacja poszczególnych
inwestycji rowerowych zwiększyła jednocześnie atrakcyjność
turystyczną powiatu oraz komfort życia mieszkańców.
W 2020 roku do użytku oddano następujące odcinki dróg
rowerowych:
1.
Droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój
– Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa:
W ramach inwestycji powstało 24,3 km drogi rowerowej w
konstrukcji z nawierzchni bitumicznej (w pasach drogowych), kostki
betonowej (w m. Czernikowo) oraz kruszywa naturalnego (na
odcinkach przebiegających przez lasy). Powstała droga rowerowa
łączy się bezpośrednio z wybudowaną w roku 2014 drogą rowerową
Toruń - Złotoria - Osiek nad Wisłą uzupełniając sieć dróg
rowerowych Powiatu, co podnosi jej atrakcyjność dla rowerzystów.
2.
Droga rowerowa Różankowo – Lulkowo, Kamionki Małe –
Turzno:
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W ramach inwestycji powstały dwa odcinki dróg rowerowych o
łącznej długości 5,7 km w konstrukcji z nawierzchni bitumicznej.
Powstałe odcinki łączą się bezpośrednio z wybudowanymi w latach
2013-2015 drogami rowerowymi Toruń - Unisław oraz Toruń Chełmża uzupełniając sieć dróg rowerowych Powiatu, co podnosi
ich atrakcyjność dla rowerzystów.
3.
Droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z
odgałęzieniem do Barbarki:
W ramach inwestycji powstało 9,93 km drogi rowerowej w
konstrukcji z nawierzchni bitumicznej. Powstały odcinek łączy się
bezpośrednio z siecią dróg rowerowych Miasta Torunia, co podnosi
jej atrakcyjności dla rowerzystów.
Budowa dróg rowerowych przyczynia się do wzrostu
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
PODSUMOWANIE 2020 r.
2020 - przebudowa, modernizacja dróg powiatowych – 12,221 km.
2020 - budowa chodników – 0,400 km.
2020 – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych – 39,930 km.

PODSUMOWANIE lata 2017-2020 r.
Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych 69,3 km (zakładane 76
km)

Realizacja założeń
w latach 2017-2020
Powiatowy Zarząd
Dróg

Budowa chodników – 2,512 km (zakładane 4 km)
Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych – 53,165
km (zakładane 50 km)
W latach 2017 – 2020 przebudowy i modernizacje (remonty) dróg
powiatowych objęły niższy niż zakładano kilometraż dróg
powiatowych i chodników z uwagi na większy niż przewidywany
wzrost kosztów robót budowlanych przy jednoczesnym utrzymaniu
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wskazane czynniki
spowodowały konieczność przesunięcia części zakładanego zakresu
robót na późniejszy czas realizacji. Budowę dróg rowerowych i
ciągów pieszo - rowerowych wykonano w większym zakresie niż
pierwotnie planowano.

CEL STRATEGICZNY 3

Ograniczenie skali
wykluczenia

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.
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społecznego -realizator: Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 –
Powiatowe Centrum
- unowocześnienie 2 placówek pobytu,
Pomocy Rodzinie w
- realizacja 7 programów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
Toruniu
społecznym,
- objęcie wsparciem 3 000 osób.
2020 - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2500
2020 - programy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym 10
(,,Rodzina w Centrum 2” wpisuje się w priorytet 3A - to kontynuacja
projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020. Zanim wybuchła pandemia udało się
Realizacja założeń,
zrealizować zaplanowane w projekcie indywidualne i warsztatowe
działania podejmowane
formy wsparcia. Wykwalifikowana oraz zatrudniona do tego celu
w 2020 r.
kadra zapewniła: specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,
Powiatowe Centrum
psychologiczne, prawne, mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy
Pomocy Rodzinie w
wsparcia, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla
Toruniu
rodzin naturalnych i zastępczych (szkoła rodzica), warsztaty dla osób
przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, bony edukacyjne
dla uczestników, którzy usamodzielniają się i przygotowują się do
opuszczenia pieczy zastępczej, warsztaty dla dzieci Moje Emocje
oraz socjoterapeutyczne. Poza stacjonarnymi formami wsparcia
specjalistycznego świadczonymi w Centrum Wspierania Rodziny
przy ul. Matejki 63a w Toruniu, uczestnicy projektu mogli także
korzystać z mobilnych porad, podczas których specjalista
obejmował pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. Ten rodzaj
poradnictwa służy wyrównywaniu szans uczestników projektu i
skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych, osób
mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych i
samotnych matek. W zakończonej w 2020r. edycji programu
uczestniczyło 888 osób, a budżet projektu stanowiła kwota 312 tys.
zł (w tym dofinansowanie ze środków UE 297 506 zł oraz wkład
własny 14 711 zł)
,,Program wyrównywania różnic między regionami” wpisuje się w
Priorytet 3B. W związku z przystąpieniem przez powiat toruński do
tego programu i wypełnieniem warunków określonych przez PFRON
możliwe było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu
autobusu 10-cio i więcej miejscowego (przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych) dla gminy Czernikowo, która
taką potrzebę zgłosiła. Kwota dofinansowania środkami PFRON na
ten cel to ponad 222 tys. zł
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,,Program – Aktywny samorząd” wpisuje się w priorytet 3A -program
ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. Wsparcie dotyczy
następujących obszarów: Obszar A – likwidacja bariery
transportowej, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Obszar C –
likwidacja bariery w poruszaniu się, Obszar D – pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej oraz pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub
szkole wyższej. Z tych możliwości skorzystało w ubiegłym roku 57
osób, a kwota wsparcia wyniosła w sumie 342 tys. zł.
,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” Pomoc finansowa udzielana była tym, którzy na skutek
wystąpienia epidemii utracili możliwość korzystania (przez okres co
najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Osoby te otrzymały
dofinansowanie kosztów opieki w warunkach domowych w
wysokości 500 zł miesięcznie przez maksymalnie 5 miesięcy. Pomoc
ze środków programu uzyskało 205 osób niepełnosprawnych,
łącznie na kwotę 375 tys. złotych.
,,Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (realizacja programu
rządowego) – z tej formy pomocy skorzystało w roku 2020 217
dzieci na kwotę 1 104 581,15 zł.
,,Dobry start” (realizacja programu rządowego) - forma wsparcia
dzieci z rodzin zastępczych obejmująca wypłatę dla uczniów 300 zł
na wyprawkę szkolną. Z tej formy pomocy skorzystało w roku 2020
149 dzieci na łączną kwotę 44 700,00 zł.
,,Wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej”
Zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej realizuje utworzony w PCPR w Toruniu Zespół ds. Pieczy
Zastępczej. W ramach świadczeń obligatoryjnych 125 działających w
powiecie rodzin zastępczych, które mają pod opieką łącznie 216
dzieci, otrzymało w ubiegłym roku w sumie 2 351 439 zł.
W ramach posiadanych środków finansowych PCPR udzielał
wsparcia rodzinom zastępczym o charakterze fakultatywnym
dofinansowując koszty wynikające z utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej poprzez:
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•

jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; wypłatę
otrzymało 30 rodzin na kwotę 46 370,00zł;

•

świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania lokalu
mieszkalnego w budynku jedno- lub wielorodzinnym;
wypłacono 11 świadczeń dla 4 rodzin zastępczych
niezawodowych, w których umieszczono 17 dzieci na kwotę
27 962,67 zł;

•

udzielane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6-18 lat; świadczenie
przyznano 58 rodzinom dla 111 dzieci na kwotę 30 528,14 zł.

,,Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
program wpisuje się w priorytet 3B). Realizując zadania z zakresu
wsparcia osób niepełnosprawnych przyznano wsparcie ze środków
PFRON z następującym podziale: 18 wnioskodawców otrzymało
sprzęt rehabilitacyjny, 267 osób zostało zaopatrzonych w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 15 dzieci z
opiekunami wyjechało na turnusy rehabilitacyjne, a w 76
przypadkach udało się usunąć utrudniające codzienne życie bariery
architektoniczne,
techniczne
lub
komunikacyjne.
PCPR
rozdysponował w 2020 r. ponad 697 tys. zł na wsparcie osób
niepełnosprawnych. Ponadto 8 osób uzyskało wsparcie w postaci
dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub wydatków na tzw.
instrumenty i usługi rynku pracy (np. przejazdy do miejsca pracy,
dostosowanie stanowiska pracy itp.). Łącznie na rehabilitację
zawodową przeznaczono 148 tys. zł. Tym samym środki z PFRON na
2020 r. zostały rozdysponowane przez PCPR i Powiatowy Urząd
Pracy dla Powiatu Toruńskiego niemal w 100%.
,,Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)”
Na terenie powiatu toruńskiego nie funkcjonują WTZ-ty, co jednak
nie oznacza, iż mieszkańcy powiatu nie mieli możliwości korzystania
z tej formy wsparcia i rehabilitacji. 24 niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu w ubiegłym roku uczestniczyło w
warsztatach. Powiat dofinansował tę aktywność kwotą niemal 55
tys. zł.
Walka z COVID-19 w DPS-ach:
Powiat Toruński przystąpił w roli partnera Województwa KujawskoPomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry
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świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na
terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług
społecznych.
W ramach projektu wsparciem zostały objęte cztery domy pomocy
społecznej funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie
przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa, zakupu
środków ochrony osobistej i finansowania kosztów dopłat do
wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy. Wysokość poniesionych
wydatków w ramach projektu stanowi 587 036 zł.
Projekt pod nazwą „Pomagamy skutecznie” współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym. Wsparcie grantowe w ramach przyznanych środków na
dopłaty do wynagrodzeń oraz na zakup i dostawę środków ochrony
osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej, mających
bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi opieki i jednocześnie
zagrożonych zakażeniem COVID-19 otrzymały: Dom Pomocy
Społecznej w Browinie, Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Dom
Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, a także Dom Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. Wysokość
poniesionych wydatków w ramach grantu stanowi nieco ponad 1
552 000 zł.
Projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i
hospicjów na czas COVID-19” realizowany był w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących jednostkach:
Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Domu Pomocy Społecznej w
Pigży i Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Środki
finansowe w kwocie 38 910 zł przeznaczone zostały przede
wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla jedenastu pielęgniarek
i ratownika medycznego, a także umożliwiły zakup środków
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dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej dla personelu
i mieszkańców.
W ramach projektu ,,Kooperacja – efektywna i skuteczna” do
czterech domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
powiatu toruńskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Toruniu trafiło: 10 urządzeń do oczyszczania powietrza, 9
urządzeń do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 16 lamp
bakteriobójczych. Projekt finansowany był w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektów było podjęcie działań minimalizujących, w jak
największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających
rozprzestrzenianie się wirusa. Projekty były wprost związane z
przeciwdziałaniem zagrożeń jakie niesie rozpowszechnianie się
koronawirusa.

Realizacja założeń
w latach 2017-2020
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Toruniu

Unowocześniono 1 placówkę pobytu, zadanie pn. „Modernizacja
systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Browinie”.
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w grudniu 2018 r. W ramach
zadania wykonano przebudowę systemu ogrzewania i systemu
CWU poprzez zastosowanie gruntowej pompy ciepła oraz
wspomagającej instalacji paneli słonecznych, wraz z budową
instalacji fotowoltaicznej i docieplenia budynku tzw. „Tarasowca”.
Termomodernizacji poddano również drugi budynek należący do
DPS. Wykonano również łącznik między budynkami.
Zadanie „Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Osieku nad Wisłą” jest przygotowywane do
realizacji na lata 2021-2022. W 2020 r. pozyskano środki z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Opóźnienie w realizacji
zadania związane jest z koniecznością zmodyfikowania istniejącej
dokumentacji projektowej, która zostanie ukończona w I kwartale
2021 roku.
Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działania podejmowane w latach 2017-2020 skłaniają do
następujących podsumowań: z jednej strony na cykliczność
prowadzonych oddziaływań wdrażanych dla realizacji celu
strategicznego nr 3, zdefiniowanego w przedmiotowym programie
jako: Ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie
powiatu toruńskiego do 2020r., a z drugiej należy zauważyć nowe
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inicjatywy, których realizacje w konkretnych latach przyczyniały się
do wypełnienia wskaźników realizacji ustalonych priorytetów.
Cykliczność działań nakierowanych na bieżące wsparcie osób
zagrożonych z różnych względów wykluczeniem społecznym (czy to
przez niepełnosprawność, podeszły wiek, bezrobocie, brak
kompetencji społecznych, sieroctwo, przemoc domową, itp.
czynniki), obserwujemy w realizacji programów, takich jak: Rodzina
w Centrum, Aktywny samorząd, Program wyrównywania różnic
miedzy regionami, Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, Dobry start,
pozostałą - cykliczną realizację fakultatywnych form wsparcia
prowadzonych przez PCPR, związanych z rehabilitacją społeczną i
zawodową (realizowana przez PUP), czy związanych ze wsparciem
rodziny i całym systemem pieczy zastępczej. Część z wymienionych
wyżej bezpośrednio wpisuje się w realizację priorytetu 3A.
Do podejmowanych w poszczególnych latach zadań wpisujących się
(między innymi) w realizację wyznaczonego priorytetu 3B, wskazać
należy inicjatywy wynikające z działań partnerskich PCPR z
Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej - w efekcie
których prowadzony był przez wskazany podmiot Punkt
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w jakim udzielane były
porady prawne, socjalne, rodzinne czy też konsumenckie, czy
projekt Inkubator Partycypacji Społecznej Seniorów, w jakim
prowadzono działania wspierające uczestnictwo osób starszych 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, z
aktywności
sportowej,
spotkaniach
teatralno-wokalnych,
warsztatach plastycznych i rękodzielniczych, w plenerach
fotograficznych. Projekt „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród
was” był skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, osób
starszych i niedołężnych, umożliwiając przezwyciężenie trudnej
sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w
stanie samodzielnie pokonać trudności.
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Dzięki spotkaniom przybliżono bogactwo historyczne i kulturalne
powiatu, a także przedstawiono rolę i zadania samorządu gminnego,
w tym ofertę dla seniorów, osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z dysfunkcją psychiczną. Budżet projektu wyniósł ogółem – 116
138,00 zł, gdzie dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki
Społecznej to 92 910,00 zł a wkład własny powiatu toruńskiego to
23 228,00 zł. Projekt realizowano w 2019 r.(3B)
Bezpośrednio do mieszkańców domów opieki społecznej
skierowany był projekt pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci
na historię, tradycję i naturę” w ramach programu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi”. W przedsięwzięcie włączyli się też
uczestnicy zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy,
realizowany w okresie maj – grudzień 2017 r. W ramach zadania
zrealizowano m.in. biesiadę ludową, warsztaty w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu, czy warsztaty w Fundacji Piękniejszego
Świata w Skłudzewie, wyjazd do Osady Karbówko w Elgiszewie i rejs
statkiem po Jeziorze Gopło. Dotacja z Ministerstwa wyniosła 99 746
zł, a wkład powiatu 24 937 zł, łącznie projekt kosztował 124 683 zł.
(3B)
Do działań realizowanych na przestrzeni lat 2017-2020, które uznać
należy za zbieżne ze wskazanym priorytetem 3B (wsparcie
seniorów), wymienić należy również te nakierowane bezpośrednio
na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa, umożliwiające
zakupy środków zabezpieczenia indywidualnego mieszkańców,
pracowników powiatowych domów pomocy społecznej, czy
gwarantujące środki finansowe na wypłaty dodatków dla kadry
dbającej o osoby starsze. Zaliczymy do nich: projekt Wsparcie osób
starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego
skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i
hospicjów na czas COVID-19, Kooperacja – efektywna i skuteczna,
czy projekt Pomagamy skutecznie. Do spektrum działań
wymienionych wyżej można zaliczyć także realizowany przez PCPR
w roku 2020 program Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi, z którego skorzystały również
osoby w wieku senioralnym, które ze względu na stan pandemii nie
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mogły uczestniczyć w zajęciach i rehabilitacji powiatowych
ośrodkach wsparcia (ŚDS).
2017-2020 - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
4754
2017-2020 - programy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym 15
CEL STRATEGICZNY 4
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.
W 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
nastąpiło wzbogacanie bazy dydaktycznej o 15 pracowni: obsługi
konsumenta,
kosmetycznej,
fryzjerskiej,
gastronomicznej,
informatycznych, logistycznych, językowych oraz zasobów biblioteki
.
Ściśle określone kwalifikacje podnosiło 3 nauczycieli: studia
podyplomowe z nauczania matematyki i informatyki, logistyki
i transportu, kurs kwalifikacyjny z dietetyki. Cała kadra
pedagogiczna (łącznie 144 osoby) brała udział w licznych
szkoleniach i warsztatach takich jak: szkolenie „Office
Zespół Szkół
365+Microsoft Teams. Nowe technologie cyfrowe w edukacji”,
Ponadpodstawowych
szkolenie „Analiza wyników kształcenia oraz monitorowania pracy
w Chełmży
nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy
w systemie
Realizacja założeń,
kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły.”, szkolenie
działania podejmowane „Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla zaawansowanych”,
w 2020 r.
szkolenie „Skuteczna i efektywna praca z Radą Pedagogiczną
gwarancją jakości kształcenia w szkole”, szkolenie „Wicedyrektor a
nadzór pedagogiczny, realizacja zdań, dokumentowanie, szczególna
rola obserwacji zajęć jako narzędzia nadzoru”, szkolenie
„Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych w nauczaniu
przedsiębiorczości”, szkolenie „Microsoft Teams”, szkolenie
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w
świetle aktualnych przepisów”, szkolenie „Menedżer imprez
sportowych + Menedżer sportu i rekreacji”, szkolenie „Od projektu
do gotowego wydruku 3D”, szkolenie „Zasady nowoczesnej
gastronomii z elementami kelnerstwa oraz barmaństwa”.
Unowocześnienie bazy
edukacyjnej.
Realizator:
dyrektorzy
poszczególnych
placówek oświatowych
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W tym samym czasie ze wspartych pracowni skorzystało: 153
uczniów
w
Branżowej Szkole I stopnia oraz 219
uczniów/słuchaczy w Technikum/Szkoły Policealnej.
W latach 2017-2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w
Chełmży wsparcie uzyskało 26 pracowni związanych z kształceniem
zawodowym (fryzjerska, kosmetyczna, gastronomiczna, obsługi
konsumenta, planowania żywienia, multimedialna, informatyczna
INF.02., informatyczna INF.03, informatyki, logistyczne, języków
obcych zawodowych, doradztwa zawodowego), które zostały
doposażone zgodnie z wymaganiami podstawy programowej
kształcenia w zawodach 2019 oraz wyposażenia stanowisk
egzaminacyjnych
na lata 2020-2023. Szkoła dokonywała
systematycznych zakupów z budżetu szkoły oraz pozyskanych
środków w ramach realizowanych projektów : Powiatowi
Zawodowcy, Spełnimy Twoje zawodowe marzenia, Eugeniusz w
naukowym labiryncie, Eugeniusz w świecie 3D oraz Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zdalna szkoła
i rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna
tablica.
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.
Nauczyciele i pracownicy oświaty bardzo aktywnie podnosili swoje
kompetencje zawodowe (łącznie 144 osoby) biorąc udział w
licznych szkoleniach i warsztatach takich jak: Office 365+Microsoft
Teams. Nowe technologie cyfrowe w edukacji, Analiza wyników
kształcenia oraz monitorowania pracy nauczyciela i ucznia podczas
pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy
stacjonarnej szkoły, Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla
zaawansowanych, Skuteczna i efektywna praca z Radą
Pedagogiczną gwarancją jakości kształcenia w szkole,
Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych w nauczaniu
przedsiębiorczości, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w
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placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów, Menedżer
imprez sportowych + Menedżer sportu i rekreacji, Od projektu do
gotowego wydruku 3D, Zasady nowoczesnej gastronomii z
elementami kelnerstwa oraz barmaństwa i wiele innych.
W latach 2017- 2020 ze wspartych pracowni w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Chełmży skorzystało ok. 900 uczniów z
Technikum, Branżowej Szkole I stopnia oraz słuchaczy Szkoły
Policealnej.
W roku 2020 doposażono następujące pracownie: do nauki zawodu
informatyka; pracownię transportu drogowego w zawodzie technik
logistyk i kierowca mechanik; pracownię kucharza w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych; pracownię hotelarską w
zawodzie technik hotelarstwa; bibliotekę szkolną; pracownię
agrotroniki dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
1) zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej (309)
obejmujące nowe stoliki, krzesła, monitor Interaktywny FLIP,
ekran rozwijalny, wykonano malowanie ściany technika
tablicy(tj. całe powierzchnie ścian stanowią tablicę sucho
ścieralną),
2) zakupiono monitory Interaktywne 55’’ dwie sztuki oraz 65``
jedną sztukę, stanowić one będą doposażenie pracowni
logistycznej oraz informatycznych(114 i 311),
Zespół Szkół, CKU
Gronowo
Realizacja założeń,
działania podejmowane
w 2020 r.

3) zakupiono active box(urządzenie gps) do pracowni
agrotroniki umożliwiające przeprowadzenie procesu
mapowania pól i przesyłania danych do oprogramowania
branżowego,
4) w ramach realizacji projektu „Powiatowi Zawodowcy”
zakupiono jako wyposażenie pracowni przedmiotowych dla
technika informatyka: komputer wysokowydajny pokazowy
do zaawansowanych prac programistycznych i graficznych,
dwa komputery przenośne do prac z grafiką komputerową,
nowe monitory do stacji roboczych, 2 drukarki laserowe
kolorowe, 1 monitor interaktywny; zakupiono także
podzespoły komputerowe do sal lekcyjnych w celu
zmodernizowania komputerów nauczyciela; dla technika
żywienia i usług gastronomicznych doposażono pracownię w
drobny sprzęt gastronomiczny; pracownia hotelarska: do
dodatkowych zajęć
z zakresu baristy wyposażono
pracownię
hotelarską
w
profesjonalny
ekspres
automatyczny oraz ekspres przelewowy, a także
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profesjonalny baristyczny młynek; pracownie logistyczną
transportu drogowego wyposażono w profesjonalny
symulator tachografu;
5) wymieniono komputery w pracowni logistycznej 113 (20
sztuk),
6) zakupiono doposażenie pracowni sieci komputerowych w
postaci switchy, acces pointów, szaf rackowych 19``,
7) w ramach realizacji projektu „Dbamy o Twoją przyszłość”
zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
dodatkowych w zakresie: cukiernictwa, barman-kelner,
wizaż, zagęszczanie rzęs, stylizacja paznokci, cukiernictwo,
profesjonalne posługiwanie się
nożem, kuchnia
molekularna w praktyce, projektowanie i druk 3d – stanowić
one będą wyposażenie pracowni przedmiotowych w
zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych;
8) zakupiono nowe podręczniki do nauki zawodu i lektury
szkolne do biblioteki oraz pozycje czytelnicze w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Doposażenie pracowni naukowo – doświadczalnych w Zespole
Szkół,
CKU w Gronowie łączyło się z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.
W roku 2020 nauczyciele (7 osób) podjęli studia na kierunkach:
Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki
(1 osoba); studia podyplomowe z zakresu Przygotowania
pedagogicznego (1 osoba); Studia podyplomowe na kierunku
Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika (1 osoba); Studia
podyplomowe Akademia Innowatora Edukacji (3 osoby); Studia
magisterskie na kierunku Rolnictwo – specj. Agronomia (1 osoba).
Ponadto nauczyciele brali udział w licznych szkoleniach i
warsztatach biorąc pod uwagę osobo-szkolenia w roku 2020 brało
w nich udział 185 nauczycieli.
W roku 2020 łącznie wsparto 7 pracowni.
Łącznie w 2020 roku ze wspartych pracowni skorzystało:
1) 42 uczniów w Branżowej Szkole I stopnia,
2) 373 uczniów w Technikum.
W latach 2017-2020 doposażono łącznie 20 pracowni: do nauki
zawodu informatyka (4 pracownie); pracownię transportu
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drogowego w zawodzie technik logistyk i kierowca mechanik;
pracownię kucharza w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych; pracownię hotelarską w zawodzie technik
hotelarstwa; bibliotekę szkolną; pracownię agrotroniki dla zawodu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; pracownię spedycyjno
logistyczną; pracownię języków obcych zawodowych; stację
diagnostyczna jako pracownię w zawodzie technik pojazdów
samochodowych;
pracownię
nauki
jazdy;
pracownie
komputerowego
wspomagania projektowania;
spawalnię.
Doposażenie to obejmowało m.in.
1) wyposażenie pracowni informatycznej (309) obejmujące
nowe stoliki, krzesła, monitor Interaktywny FLIP, ekran
rozwijalny, wykonano malowanie ściany technika tablicy (tj.
całe powierzchnie ścian stanowią tablicę sucho ścieralną),
2) zakupiono monitory Interaktywne 55’’ dwie sztuki oraz 65``
jedną sztukę stanowić one będą doposażenie pracowni
logistycznej oraz informatycznych (114 i 311),
3) zakupiono active box(urządzenie gps) do pracowni
agrotroniki umożliwiające przeprowadzenie procesu
mapowania pól i przesyłania danych do oprogramowania
branżowego,
4) w ramach realizacji projektu „Powiatowi Zawodowcy”
zakupiono jako wyposażenie pracowni przedmiotowych dla
technika informatyka: komputer wysokowydajny pokazowy
do zaawansowanych prac programistycznych i graficznych,
dwa komputery przenośne do prac z grafiką komputerową,
nowe monitory do stacji roboczych, 2 drukarki laserowe
kolorowe, 1 monitor interaktywny; zakupiono także
podzespoły komputerowe do sal lekcyjnych w celu
zmodernizowania komputerów nauczyciela; dla technika
żywienia i usług gastronomicznych doposażono pracownię w
drobny sprzęt gastronomiczny; pracownia hotelarska: do
dodatkowych zajęć z zakresu baristy wyposażono pracownię
hotelarską w profesjonalny ekspres automatyczny oraz
ekspres przelewowy, a także profesjonalny baristyczny
młynek; pracownie logistyczną transportu drogowego
wyposażono w profesjonalny symulator tachografu;
5) wymieniono komputery w pracowni logistycznej 113 (20
sztuk),
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6) zakupiono doposażenie pracowni sieci komputerowych w
postaci switchy, acces pointów, szaf rackowych 19``,
7) w ramach realizacji projektu „Dbamy o Twoją przyszłość”
zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
dodatkowych w zakresie: cukiernictwa, barman-kelner,
wizaż, zagęszczanie rzęs, stylizacja paznokci, cukiernictwo,
profesjonalne posługiwanie się
nożem, kuchnia
molekularna w praktyce, projektowanie i druk 3d – stanowić
one będą wyposażenie pracowni przedmiotowych w
zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych;
8) zakupiono nowe podręczniki do nauki zawodu i lektury
szkolne do biblioteki oraz pozycje czytelnicze w ramach
Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa.
9) zakupiono wyposażenie pracowni spedycyjno-logistycznej
wraz z wykonaniem nowych stolików, zakupem ławek i
krzeseł, specjalistycznym programem trans edu,
nawigacjami GPS profesjonalnymi z mapami świata,
modelami pojazdów, mapami ściennymi, atlasami,
10) zakupiono
specjalistyczne
oprogramowanie
tablic
interaktywnych do nauczania języków obcych w
pracowniach językowych,
11) zakupiono komponenty systemu JD LINK do pracowni
zawodowej w zakresie technika mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.
12) w ramach realizacji projektu „Eduakcja w technikach”
zakupiono 3 zestawy panelowe do nauczania w zawodzie
technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych oraz elektromechanik; tablety do
prowadzenia zajęć w ramach programowania urządzeń
mobilnych dla technika informatyka, zestawy do nauczania
w ramach zajęć z systemów inteligentnych domów dla
technika informatyka oraz komputery dla informatyków.
13) Zrealizowano zadanie przebudowy części Internatu w celu
utworzenia pracowni hotelarskiej I etap w 2017 roku za
kwotę. 99 000 zł, drugi etap w 2018 roku za kwotę 137 200
zł; w 2018 roku zakupiono wyposażenie powstałej w
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budynku Internatu pracowni hotelarskiej za kwotę blisko
60 000 zł.
14) wymieniono komputery w salach lekcyjnych.
15) dokonano modernizacji stacji diagnostyczne dostosowano ją
do wymogów nowej unijnej Dyrektywy(stacja spełnia także
funkcje dydaktyczne jako pracownia dla zawodu technik
pojazdów samochodowych).
16) na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców zakupiono nowy
pojazd do nauki jazdy Toyota Yaris.
17) zakupiono do sal lekcyjnych trzy monitory interaktywne o
przekątnej 65’’ pozwalające korzystać z programów Smart co
upowszechnia wśród uczniów i nauczycieli nowatorskie
metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem źródeł
zewnętrznych.
18) zakupiono 3 rzutniki ultra krótkoogniskowe do tablic
interaktywnych oraz 10 rzutników multimedialnych do sal
lekcyjnych. Każde pomieszczenie spełniające funkcje
dydaktyczne zarówno w budynku szkoły, warsztatów i
Internatu wyposażone jest w komputer i rzutnik
multimedialny.
19) w ramach realizacji projektu „Powiatowi zawodowcy”
zakupiono 20 komputerów stacjonarnych o bardzo wysokiej
wydajności jako doposażenie pracowni 114 dla technik
informatyka, zakupiono również 20 tabletów do
interaktywnej nauki przedmiotów zawodowych.
20) w ramach realizacji projektu: „Eugeniusz…” zakupiono 10
tabletów do interaktywnego nauczania matematyki w
małych
grupach.
Zakupiono sprzęt sceniczny do realizacji zajęć z realizacji
dźwięku.
21) w ramach realizacji projektu „Doposażenie pracowni
elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Gronowie” zakupiono kompletne wyposażenie pracowni za
kwotę blisko 350 000 zł, było to 12 zestawów panelowych i
dydaktycznych,
mierniki,
oscyloskopy,
narzędzia
diagnostyczne, klucze, multimetry, próbniki, rezystory,
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testery, szafki narzędziowe. Pracownia służy realizacji zajęć
praktycznych w zawodach:
technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,
kierowca – mechanik, technik mechanizacji rolnictwa,
technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki, mechanik operator pojazdów, maszyn rolniczych.
22) zakupiono
specjalistyczne
oprogramowanie
tablic
interaktywnych do nauczania języków obcych w
pracowniach językowych.
23) zakupiono komponenty systemu ActiveBox i ActiveDok do
realizacji zajęć w zakresie zawodu technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki w obszarze określania położenia
maszyn, rejestracji maszyn w komputerowym programie
Farmnet365,
24) w ramach realizacji projektu „Eduakcja w technikach”
zakupiono jako wyposażenie pracowni przedmiotowych dla
technika informatyka: zaciskarki do okablowania
RJ45/RJ12/RJ11 (8 sztuk), mierniki uniwersalne(8 sztuk),
testery okablowania(8 sztuk), myszy komputerowe
gamingowe(20 sztuk), tablety graficzne (13 sztuk), drukarki
3d (2 sztuki).
25) wymieniono komputery w pracowni informatycznej 311 (20
sztuk) oraz zakupiono komputer przenośny do prac
graficznych.
26) Zakupiono doposażenie pracowni sieci komputerowych w
postaci switchy, acces pointów, szaf 19``.
27) Zakupiono Monitor interaktywny 65`` flipChart do pracowni
informatyki,
28) Zakupiono doposażenie pracowni fizycznej w pomoce
dydaktyczne,
29) Zakupiono doposażenie pracowni muzycznej w instrumenty
i pomoce dydaktyczne,
30) Zakupiono nowe podręczniki i lektury szkolne do biblioteki,
31) w ramach realizacji projektu „Spełnimy Twoje zawodowe
marzenia” zakupiono wyposażenie pracowni spawalnia: 6
półautomatów spawalniczych inwertorowych do metod
89

spawania MIG/MAG i MMA, 6 inwertorów spawalniczych do
spawania elektrodą wolframową metodą TIG, 6 chłodnic
spawalniczych do inwertorów, 6 uchwytów spawalniczych
chłodzonych cieczą, 12 reduktorów gazów spawalniczych.
Doposażenie pracowni naukowo – doświadczalnych w Zespole
Szkół,
CKU w Gronowie łączyło się z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.
W latach 2017 - 2020 łącznie 23 nauczycieli podjęło studia
podyplomowe bądź inżynierskie, które umożliwiały im nauczanie w
ramach nowego zawodu.
Ponadto nauczyciele brali udział w licznych szkoleniach i
warsztatach, w tym metodycznych. Biorąc pod uwagę osoboszkolenia w latach 2017 - 2020 brało w nich udział 239 nauczycieli.
Łącznie w latach 2017-2020 ze wspartych pracowni skorzystało:
- 191 uczniów w Branżowej Szkole I stopnia w Gronowie,
- 1003 uczniów w Technikum w Gronowie.
Nie zrealizowano zadania pn. ,,Pracownia mechatroniki/agrotroniki
w ZSz CKU w Gronowie” – projekt przeszedł pozytywną ocenę w
Urzędzie Marszałkowskim, ale zabrakło środków w 2020 r. i nie
doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie zostanie
zrealizowane w latach 2021-2022 (w 2021 r. zostanie podpisana
umowa z Urzędem Marszałkowskim), całkowita kwota zadania
3 241 114,92 zł kwota dofinansowania z EFRR 2 754 947,68 zł, wkład
własny finansowy powiatu to kwota 486 167,24 zł.
W 2020 r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży wsparte
zostały 2 pracowni - pracownia gastronomiczna i pracownia
konfekcjonowania i przechowania wyrobów cukierniczych Zespół Szkół im. Unii
170.289,00 zł (środki trwałe),
Europejskiej w
W ramach projektu "Eugeniusz 3D" zakupiono drukarkę i zestaw
Chełmży
komputerowy w kwocie21.967,00 zł
Dzięki projektowi "Zdalna Szkoła" zakupiono laptopy i tablet w
Realizacja założeń,
kwocie 21.967,00 zł.
działania podejmowane Liczba uczniów podnoszących kwalifikacje: 10 osób.
w 2020 r.
Dofinansowano studia dla 6 nauczycieli studia podyplomowe w
kwocie 4046 zł;
W szkoleniach w zakresie drukarki 3D, robotyki, kursu baristy
uczestniczyło 5 nauczycieli.
Z dniem 1 września 2019 r. został oddany do użytku nowy budynek
Zespół Szkół im. Unii
szkolny, w którym znajdują się trzy w pełni wyposażone w
Europejskiej w
najnowocześniejszy sprzęt pracownie: krawiecka, cukiernicza i
budowlana (w pierwszej połowie 2020 r. zaplanowano wyposażenie
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Chełmży Realizacja
założeń
w latach 2017-2020

sali konfekcjonowania wyrobów cukierniczych). W głównym
budynku szkoły zrewitalizowano pomieszczenia: sala nr 17 – sala do
zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej i
sala 29, w której znajduje się pokój nauczycielski (sale bez światła
dziennego). Zmodernizowano również salę 36 na potrzeby oddziału
autystycznego oraz gabinetu do terapii pedagogicznej.
Wyremontowano klasę nr 2 i 3, w których powstały sale
matematyczno-przyrodnicza oraz sala informatyczna, w której było
niezbędne zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, salę
38, w której znajduje się Oddział Zerowy. Doskonalenie zawodowe
nauczycieli w 2019 r.:
Szkolenie dla rady pedagogicznej: Odpowiedzialność prawna
nauczycieli – 20.11.2019 – 36 osób
Udział w Szkoleniu ”AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna
– jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą
osobą z autyzmem – I stopień” – 16.11.2019 - 2 osoby
Udział w Szkoleniu ”AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna
– jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą
osobą z autyzmem – II stopień” – 17.11.2019 – 2 osoby
Podyplomowe
studia
niestacjonarne
w
zakresie
Oligofrenopedagogiki 25.11.2018 – 30.06.2019 – 1 osoba
Podyplomowe studia niestacjonarne w zakresie pedagogiki
specjalnej – oligofrenopedagogiki
z komunikacją alternatywną; 01.10.2018 – 30.09.2019 – 1 osoba
Podyplomowe studia niestacjonarne w zakresie neurologopedii; 27.10.2018 – 20.09.2019 – 1 osoba
W roku 2020 r. wyremontowano i zmodernizowano klasy 11, 13, 25,
26, 27, 28, 35, w których powstały gabinety terapii pedagogicznej,
sale przedmiotowe oraz biblioteka. Kompleksowy remont
obejmował wymianę podłóg, odświeżenie ścian, a także wymianę
oświetlenia i rolet okiennych. W roku szkolnym 2020/2021 oddana
została do użytku zmodernizowana pracownia gastronomiczna
przeznaczona dla młodzieży kształcącej się w zawodzie kucharz.
Szkoła z własnych środków zmieniła układ funkcjonalny pracowni
poprzez rotację ścian działowych, odświeżone zostały sufity,
natomiast ściany i posadzka zyskały nową warstwę z płytek
ściennych oraz gresu. Projekt unijny zrealizowany przez Powiat
Toruński pozwolił na sfinansowanie całego wyposażenia pracowni,
które stanowi jej główny fundament. Zakupiony nowoczesny sprzęt
gastronomiczny, urządzenia, profesjonalne narzędzia oraz
dostosowana elektronika i zainstalowane w pracowni multimedia
tworzą całość, która pozwala kształcić się młodzieży na najwyższym
poziomie. Zakupione meble gastronomiczne, zaprojektowane ciągi
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produkcyjne pozwalają odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy,
dzięki czemu uczniowie mają możliwość praktycznej nauki niczym
nieodbiegającej od tej, która istnieje w restauracjach, kuchniach
hotelowych czy innych lokalach gastronomicznych. Młodzież ma
dostęp do urządzeń i sprzętu, zna jego obsługę i potrafi z niego
korzystać. Projekt unijny pozwolił również na wyposażenie pracowni
konfekcjonowania i przechowywania produktów cukierniczych,
która stanowi integralną część pracowni cukierniczej. Zakupiony
sprzęt, urządzenia oraz narzędzia umożliwiają uczniom realizację
zadań wynikających z podstawy programowej ale również
zwiększają zasób wiedzy i szczegółowe poznanie pracy w cukierni.
Całość pracowni z branży gastronomicznej została tak dostosowana
aby uczniowie kończący szkołę mogli łatwo odnaleźć się na rynku
pracy i być „towarem” deficytowym poszukiwanym przez
pracodawców.
2019-2020 – 9 wspartych pracowni.
2019-2020 - 35 uczniów podnoszących kwalifikacje.
2019-2020 – 18 nauczycieli podnoszących kwalifikacje.
Łącznie w trzech
powyższych
placówkach
ponadpodstawowych.
Realizacja założeń
w latach 2017-2020
CEL STRATEGICZNY 5
Rozwój ochrony
zdrowia.
Realizator:
Szpital Powiatowy
spółka z o.o. w
Chełmży
Szpital Powiatowy
spółka z o.o. w
Chełmży Realizacja
założeń, działania
podejmowane w 2020
r.

55 wspartych pracowni.
2 129 uczniów podnoszących kwalifikacje.
424 nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

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.
W ramach realizowanego celu Szpital Powiatowy sp. z o.o. w
Chełmży zakończył prace budowlane w zakresie projektu pn.
„Przebudowa i rozbudowa budynku Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Browinie”. Na koniec 2020 roku łączna kwota
poniesionych kosztów w zakresie prac budowlanych, projektowych
oraz zakupu wyposażenia wyniosła 8,3 mln zł, w tym
dofinansowanie z EFRR - 4,3 mln zł. Całość projektu zakończy się z
dniem 28.02.2021 roku. Do tego czasu Szpital dokona zakupu
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pozostałego wyposażenia. Łączna wartość inwestycji to 8,5 mln zł,
w tym dotacja z EFRR 4,5 mln zł.
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
2020 roku wykonano 151 badań
kolonoskopowych oraz
przeprowadzono tyle samo indywidualnych spotkań informacyjnoedukacyjnych. Koszt ich realizacji wyniósł 121 tys. zł, w tym
dofinansowanie UE w wysokości 113 tys. zł. W 2020 roku nastąpiło
zakończenie realizacji projektu i wyczerpano przewidzianą dla
programu pulę badań.

Realizacja założeń
w latach 2017-2020
Szpital Powiatowy
spółka z o.o. w
Chełmży

CEL STRATEGICZNY 6
Poprawa standardu
usług świadczonych
przez Starostwo
Powiatowe w Toruniu i
podległe instytucje

1 unowocześniony szpital
151 badań profilaktycznych
Szpital realizował założenia poprzez wykonane projekty zarówno w
zakresie prac remontowo-budowlanych oraz doposażenia placówki
w aparaturę medyczną jak i poprzez realizację programu badań
profilaktycznych dla pacjentów.
Szpital osiągnął planowane cele poprzez realizację programów:
"Przebudowa i rozbudowa budynku Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Browinie",
"Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala
Powiatowego w Chełmży",
"Budowa instalacji pomp ciepła w budynku Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Browinie - upowszechnienie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chełmża",
"Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w
Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży".
Wszystkie działania remontowo-budowlane oraz doposażanie
placówki w nową aparaturę medyczną przyczyniły się do
unowocześniania Szpitala, stosownie do zmieniających się potrzeb
społecznych. Działania miały na celu poprawę jakości świadczonych
usług i zapewnienie komfortowych warunków leczenia pacjentów
Szpitala, co udało się osiągnąć.
1 unowocześniony szpital
1569 badań profilaktycznych
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.
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realizator:
Starostwo Powiatowe
w Toruniu
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
Realizacja założeń,
na lata 2014-2020, w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo
działania podejmowane
przechowywania danych, ułatwi urzędnikom pracę na dokumentach
w 2020 r.
oraz usprawni funkcjonowanie e-usług. Udział finansowy powiatu w
2020 roku wynosił 2 052 765,33 zł (środki własne to 307 914,82 zł,
środki UE to 1 744 850,51).
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego - w trakcie realizacji.
Na koniec 2020 roku zrealizowana została w 50%.
Wynika to z podpisanej w 2018 roku umowy oraz dwóch aneksów.
Aneksy zostały podpisane (zmieniono harmonogram wykonania
pracy) w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19.
Projekt ma zostać zakończony w 2021 roku. Z postępu prac wynika,
że
zostanie
zrealizowane.
Wybrany
wykonawca
jest
zdeterminowany, aby wykonać wszystkie prace w terminie.
Realizacja założeń
Zadanie to jest związane z dostosowaniem zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgromadzonego w starostwie do aktualnych
w latach 2017-2020
przepisów prawa. Polega to na archiwizacji istniejących materiałów
geodezyjnych poprzez skanowanie. Istniejąca mapa zasadnicza jest
przekształcana w mapę zasadniczą w postaci obiektowej (BDOT500,
GESUT).
Po zakończeniu realizacji tego projektu dane tam zgromadzone
będą udostępniane poprzez istniejące e-usługi np. zgłoszenia prac
geodezyjnych, zakup mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, zakup
kopii dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie. Bez
archiwizacji oraz sporządzenia mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT)
e-usługi niebyły w pełni wykorzystane.
Realizacja założeń
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
w latach 2017-2020
i kartograficznego - w trakcie realizacji.
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Tabela finansowa do Sprawozdania końcowego
Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego w latach 2017-2020
CEL
PRIORYTET
ZADANIE
CEL STRATEGICZNY
1.
Wsparcie lokalnego
rynku
pracy
na
terenie
powiatu
toruńskiego do 2020
roku
Priorytet 1:
dobre miejsca pracy/
(inne formy wsparcia
lokalnego
rynku
pracy)
Zadanie 1:
Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
i tworzenie nowych
miejsc pracy/
(podnoszenie
kompetencji osób
bezrobotnych /
wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości i
utrzymanie miejsc
pracy poprzez
łagodzenie skutków
pandemii)
CEL STRATEGICZNY
2.
Rozbudowa i
poprawa standardu
infrastruktury
transportowej,
drogowej na terenie
powiatu toruńskiego
do 2020 roku
Priorytet 2A.
bezpieczeństwo
użytkowników

Plan w
latach
2017-2020

Wydatki ze środków (w zł)
w latach 2017-2020:
Powiatu
Innych
źródeł:
Toruńskiego:

Razem w
latach 20172020:

36 973 500,00
62 084 420,00
34 482 000,00

0,00

(działania nieujęte w
Priorytecie 1, w tym
Tarcza
Antykryzysowa
COVID-19)

36 973 500,00
62 084 420,00
34 482 000,00

0,00

(działania nieujęte w
Priorytecie 1, w tym
Tarcza
Antykryzysowa
COVID-19)

99 057 920,00

99 057 920,00

36 973 500,00

34 482 000,00

62 084 420,00

99 057 920,00

(Fundusz Pracy,
Europejski Fundusz
Społeczny)

0,00

(działania nieujęte w
Priorytecie 1, w tym
Tarcza
Antykryzysowa
COVID-19)

61 049 000,00

22 840 125,00

48 305 588,00

71 145 713,00

42 990 000,00

20 031 850,00

25 135 292,00

45 167 142,00
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Zadanie 2:
Poprawa infrastruktury
drogowej
Zadanie 3:
Remonty
dróg
nakładki
Zadanie 4:
Budowa chodników
Priorytet 2B.
ścieżki rowerowe

23 039 962,00
35 260 000,00

13 030 654,00

(budżet państwa,
środki gmin)

36 070 616,00

6 410 000,00

3 555 477,00

0,00

3 555 477,00

1 320 000,00

3 445 719,00

18 059 000,00

2 808 275,00

2 095 330,00
(środki gmin)

23 170 296,00

5 541 049,00
25 978 571,00

23 170 296,00
Zadanie 5:
Budowa
dróg
rowerów

dla

CEL STRATEGICZNY 3.
Ograniczenie skali
wykluczenia
społecznego na terenie
powiatu toruńskiego do
2020 roku
Priorytet 3A.
profilaktyka
Zadanie 6.
Realizacja
programów
profilaktycznych
Priorytet 3B.
wsparcie seniorów
Zadanie 7:
Modernizacja
systemu
ogrzewania w Domu
Pomocy Społecznej w
Browinie.
Zadanie 8:
Budowa nowego obiektu
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Osieku
nad Wisłą
Zadanie 9:
Wsparcie
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

18 059 000,00

12 201 000,00

2 808 275,00

(budżet
województwa,
środki gmin,
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego)

25 978 571,00

1 731 825,00

6 134 556,00

7 866 381,00

500 000,00

14 711,00

639 506,00

654 217,00

500 000,00

14 711,00

639 506,00

654 000,00

11 701 000 00

1 717 114,00

5 495 050,00

7 212 164,00

2 157 194,00
3 851 000,00

1 693 886,00

3 850 000,00

0,00

(PFRON, Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego)

0,00

3 851 080,00

Nie
zrealizowano

3 337 856,00
4 000 000,00

23 228,00

(PFRON,
Europejski
Fundusz
Społeczny)

3 361 084,00
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CEL STRATEGICZNY 4,
Unowocześnienie bazy
edukacyjnej na terenie
powiatu toruńskiego do
2020 roku
Priorytet 4.
nowoczesne pracownie
naukowodoświadczalne
Zadanie 10:
Adaptacja strychu w
Zespole Szkół w Chełmży
na potrzeby pracowni
fryzjerskiej, kosmetycznej
i fizjoterapeutycznej.

Zadanie 11:
Wykonanie
pracowni
krawieckiej,
pracowni
cukiernictwa,
montera
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w
budownictwie w Zespole
Szkół
im.
Unii
Europejskiej w Chełmży
Zadanie 11:
Pracownia
mechatroniki/agrotroniki
w Z Sz. CKU w Gronowie
Zadanie 12:
Doposażenie pracowni
elektrycznej
i
elektronicznej pojazdów
samochodowych
w
Zespole Szkół w CKU w
Gronowie
Zadanie 13:
Projekty
w
zakresie
szkolnictwa zawodowego
Zadanie 14:
Projekty
w
zakresie
szkolnictwa ogólnego

12 778 000,00

1 988 266,79

11 763 539,38

13 751 806,17

12 778 000,00

1 988 266,79

11 763 539,38

13 751 806,17

1 440 750,00
1 695 000,00

254 250,00

(Europejski
Fundusz
Społeczny,
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego)

1 695 000,00

1 739 016,12
1 482 000,00

2 668 000,00

928 983,88
(EFS, EFRR)

808 000,00

0,00

412 000,00

58 393,47

5 105 000,00

582 839,44

O,00
(EFS, EFRR)

290 177,37
(EFS, EFRR)

Nie
zrealizowano

348 570,84

5 181 395,89
5 764 235,33
(EFS, EFRR)

3 276 000,00

163 800,00

3 112 200,00

3 276 000,00

(EFS, EFRR)
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CEL SZCZEGÓŁOWY 5:
Rozwój ochrony
zdrowia na terenie
powiatu toruńskiego do
2020 roku
11 956 000,00

3 400 500

11 956 000,00

3 400 500

Priorytet 5.
wysoki standard usług

Zadanie 15:
Podniesienie standardów
usług medycznych w
spółce Szpital Powiatowy
spółka z o.o w Chełmży
poprzez
uzupełnienie
wyposażenia
Zadanie 16:
Rozbudowa
Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego

5 250 000,00

5 600 000,00

Zadanie 17:
Badania
profilaktyczne
dla mieszkańców powiatu
toruńskiego
1 106 000,00

Powiat Toruński
wspiera Szpital
Powiatowy w
Chełmży
poprzez
wpłacanie
,,udziału” na
plan
inwestycyjny (w
minionych
latach było to 7
zadań w tym
ujęte w
Priorytecie 5
naszego
Programu).
Udziały Powiatu
Toruńskiego:
2017 –
579 500zł
2018 – 2 x po
400 000 zł
2019 – 652 000
zł
2020 -1 369 000
zł

7 437 631 +
środki
szpitala+
środki innych
udziałowców
w kwocie
875 000 w
latach 20172020, w tym
na zadania
ujęte w
Programie
7 437 631 +
środki
szpitala+
środki innych
udziałowców
w kwocie
875 000 w
latach 20172020, w tym
na zadania
ujęte w
Programie
2.499.000,00
EFRR do tego
środki
udziałowców i
szpitala

14 222 124

14 222 124

5 250 000,00

4 500 000,00
EFRR) do tego
środki
udziałowców i
szpitala

8 500 000,00
(zakończenie
luty 2021 r.)

438 631,00

472 124,00

(środki z EFS)
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CEL
STRATEGICZNY
6:
Poprawa
standardu usług
świadczonych
przez Starostwo
Powiatowe w
Toruniu i podległe
instytucje do 2020
roku
Priorytet 6.
Usługi
elektroniczne
Zadanie 18:
„Infostrada Kujaw i
Pomorza 2.0”
Razem cel główny:
Zrównoważony
rozwój
powiatu
toruńskiego
do
2020 roku

6 623 000,00

1 712 524,96

6 623 000,00

1 712 524,96

6 623 000,00

1 712 524,96

5 506 090,81

5 506 090,81

5 506 090,81

7 218 615,77

7 218 615,77
7 218 615,77

(EFRR)

139 089 000,00

31 673 241,75

178 205 325,19
+ środki
szpitala i
pozostałych
udziałowców

213 262 559,94
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VIII Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020
– mierniki realizacji celów (Raport za 2020 i raport końcowy)
Cel
strategiczny

Cele
cząstkowe
1.Przestrzeń
powiatu
przyjazna
mieszkańcom
i inwestorom.

Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury
zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców
powiatu
Okres sprawozdawczy
Miernik/wskaźnik
2012-2019
2020
Nowe nawierzchnie na
drogach powiatowych.
Wzrost długości
zmodernizowanych dróg
2012-2020 – 40km.

Zmodernizowan
o łącznie 115,08
km
dróg
powiatowych

Zmodernizowan
o łącznie
12,22 km dróg
powiatowych

Wybudowano
łącznie 92,34
km
dróg
rowerowych i
ciągów pieszorowerowych

Wybudowano
łącznie 39,93km
dróg
rowerowych i
ciągów pieszo
- rowerowych

- 92% realizacji
założenia.
Odsetek uczniów
kończących
naukę w szkołach
powiatu (w
stosunku do
ilości osób
rozpoczynających
).
2. Dobra jakość
kształcenia
w powiecie.

ZS, CKU
Gronow
o

Ukończenie
szkoły
(wynik
uśredniony)

81,15 %
(wskaźnik
osiągnięty)

2012-72%, 202075%.

Zmodernizowano
łącznie
127,3 km
dróg
powiatowych
318% realizacji
założeń
(wskaźnik
osiągnięty)

288 % realizacji
założeń
(wskaźnik
osiągnięty)
Wybudowane ciągi pieszorowerowe dla
niechronionych uczestników
ruchu. wzrost długości
wybudowanych ciągów
pieszo-rowerowych 20122020 – 100km.

2012-2020

Ukończenie
szkoły

82,72 %

Wybudowano
łącznie
132,27 km
dróg rowerowych
–
Łącznie 132%
realizacji
założenia.
(wskaźnik
osiągnięty)

ROK 2020
Ukończenie
szkoły

82,72 %
Technikum

83,96 %
Szkoła Branżowa
I stopnia 81,48

(wskaźnik
osiągnięty)

%

ZSP
Chełmża

Ukończenie
szkoły
(wynik
uśredniony)
81,6 %
(wskaźnik
osiągnięty)

(wskaźnik
osiągnięty)
Ukończenie
szkoły

82,7%

ROK 2020
Ukończenie
szkoły

(wskaźnik
osiągnięty)

(wskaźnik
osiągnięty)

82,7%

100

Zdawalność
zewnętrznych
egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje
zawodowe.
2012-72%,
2020-80%.

ZS, CKU
Gronow
o

Zdawalność
egzaminów
(wynik
uśredniony)
79,24 %

Zdawalność
egzaminów

76,59 %

ROK 2020
Zdawalność
egzaminów

76,59 %
Technikum

68,97 %
Szkoła Branżowa
I stopnia 84,21

%
ZSP
Chełmża

Zdawalność
egzaminów
(wynik
uśredniony)
78,19%

Zdawalność
egzaminów

80,8%

80,8%
W poniższych
kierunkach
zdawalność w
100%:
100% - technik
żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
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%)

3. Powiat
przyjazny
rozwojowi
przedsiębiorczoś
ci.

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

ROK 2020
Zdawalność
egzaminów

Doposażenie
miejsc pracy: 80
Dotacje na
działalność: 114

W poniższych
kierunkach
zdawalność w
100%:
100% - technik
żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
100%-technik
usług
kosmetycznych
100%sprzedawca

(wskaźnik
osiągnięty)
ROK 2020
Zdawalność
egzaminów
(wynik
uśredniony)
– 26,75 %
(część pisemna –
średni wynik
25,5%,
cześć praktyczna
– średni wynik
28%)
Doposażenie
miejsc pracy: 745
Dotacje na
działalność: 1.950
(wskaźnik
osiągnięty)

101

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).

(wskaźnik
osiągnięty)
Ilość kanałów
komunikowania
się z
mieszkańcami
wzrosła o 6

Ilość kanałów
komunikowania
się z
mieszkańcami
wzrosła o 6.

(wskaźnik
osiągnięty)

2020 – 11
kanałów

Ilość kanałów
komunikowania
się z
mieszkańcami
wzrosła o 6.
(wskaźnik
osiągnięty)

Kanały
2020 - wzrost o dwa nowe
kanały komunikacyjne.

(wskaźnik
osiągnięty)

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)
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były aktywne w
2020 roku i nadal
funkcjonują.
Liczba kanałów
komunikacji w
latach:
2012 – 5
2018 – 10
2019 – 11
2020 – 11
5. Dobrze
funkcjonujący
system wsparcia
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

Liczba osób objętych
działaniami edukacyjnoinformacyjnymi 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)

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

- 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
pozafinansowyc
h form wsparcia
to liczba wzrasta
o kolejne 971
osoby!) Łącznie
ponad 2500
osób
(wskaźnik
osiągnięty)
83% jednostek z
zakresu opieki
społecznej
i zdrowia spełnia
wymagane
przepisami
prawa
standardy.

W latach: 20122020:
- 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 20182020)

(wskaźnik
osiągnięty)

83% jednostek z
zakresu opieki
społecznej
i zdrowia spełnia
wymagane
przepisami prawa
standardy.
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prawa
standardy.

Po realizacji
zadania
„Budowa
nowego
obiektu
Środowiskoweg
o Domu
Samopomocy w
Osieku nad
Wisłą”
wskaźnik
zostanie
osiągnięty w
100%
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XI Realizacja uchwał Rady Powiatu Toruńskiego w 2020 roku (I i II półrocze)
Lp.
1.

Nr uchwały
XIII/92/2020

Data
23.01.2020

2.

XIII/93/2020

23.01.2020

3.

XIV/94/2020

26.03.2020

4.

XIV/95/2020

26.03.2020

5.

XIV/96/2020

26.03.2020

6.

XIV/97/2020

26.03.2020

W sprawie
Realizacja
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmieniono plany finansowe SP w Toruniu, PCPR w Toruniu,
budżetu Powiatu Toruńskiego na 2020 rok.
PZD w Toruniu i ZS CKU Gronowo. Dokonano zmian w
planie inwestycyjnym i limitach etatyzacji.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie wszystkie
komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na Plany Pracy Komisji zostały zrealizowane. Tematy nie
2020 rok.
zrealizowane zostały ujęte w Planach Pracy na 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmieniono plan dochodów i wydatków. Zwiększono koszty
budżetu Powiatu Toruńskiego na 2020 rok.
osobowe w DPS-ach, w CUW w Browinie i szkołach w
zakresie prac. administracyjno- obsługowych. Zmieniono
limity etatyzacji
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Zaktualizowano spis przystanków w związku ze zmianą
przystanków komunikacyjnych, których oznakowania na drogach.
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Toruński oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów
w sprawie powierzenia Gminie Łubianka Powierza się Gminie Łubianka zadanie publiczne polegające
zadania polegającego na pełnieniu funkcji na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji projektu pn.:
inwestora
realizującego
zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo – etap I” oraz
poprzez budowę drogi rowerowej”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę
drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo – etap II”.
Podczas wspólnych konsultacji Samorząd Gminy Łubianka
wyraził wolę realizacji zadania oraz pozyskania na ten cel
środków zewnętrznych. Podstawą do pozyskania środków
zewnętrznych jest formalne zarządzanie drogą. Na tej
podstawie samorząd Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu
Toruńskiego z wnioskiem o powierzenie zadania. Powiat
Toruński oraz Gmina Łubianka wyraziły wole współpracy.
w sprawie umorzenia należności wobec Umorzono należność z tytułu obciążenia kosztami usunięcia,
Starostwa Powiatowego w Toruniu
przechowywania,
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7.

XIV/98/2020

26.03.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

8.

XIV/99/2020

26.03.2020

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II
stopnia w Gronowie oraz włączenia
Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie do
Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie

9.

XV/100/2020

30.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.

10.

XV/101/2020

30.04.2020

11.

XVI/102/2020

28.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2026
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy powiatu toruńskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi

oszacowania pojazdu, marki Renault Twingo w sprawie
FN.3162.16.5.2016.JCh:
Należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty
upomnienia 29 705,41 zł.
Udzielono pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji
celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
realizację projektu o nazwie: "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy
promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
Czarnowa", współfinansowanego z Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś
priorytetowa 5: Spójność wewnętrzna i dostępność
zewnętrzna regionu, Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura
drogowa.
Określono wysokość dotacji celowej dla projektu w kwocie
329.900 PLN
Założenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Gronowie
nastąpiło po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko –
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Powstanie szkoły
umożliwia uczniom z branżowych szkół I stopnia na terenie
powiatu toruńskiego kontynuację nauki. Uchwała została
opublikowana i przekazana ZS CKU w Gronowie oraz
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.
Dokonano zmian dochodów , wydatków budżetowych oraz
deficytu budżetowego z kwoty 5.318.401 zł na kwotę
11.945.798 zł.
Wprowadzono źródła finansowania zwiększonego deficytu
w roku 2021. Dokonano zmian w harmonogramach
niektórych przedsięwzięć wieloletnich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu
przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy (…) za dany rok. Niniejsze
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podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w
ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez uwag.
Sprawozdanie opublikowano w BIP.
Rozdysponowano środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 w
kwocie 847 375,00 zł przeznaczone na realizację zadań w
zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Rada Powiatu Toruńskiego po zapoznaniu się z Raportem o
stanie powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Toruńskiego
Rada Powiatu Toruńskiego przyjęła sprawozdanie z
wykonania budżetu PT za rok 2019 i udzieliła Zarządowi PT
absolutorium z wykonania budżetu.

12.

XVI/103/2020

28.05.2020

13.

XVII/104/2020

25.06.2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2019.

14.

XVII/105/2020

25.06.2020

15.

XVII/106/2020

25.06.2020

16.

XVII/107/2020

25.06.2020

17.

XVII/108/2020

25.06.2020

18.

XVII/109/2020

25.06.2020

19.

XVIII/110/2020

27.08.2020

20.

XVIII/111/2020

27.08.2020

sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania
budżetu,
sprawozdania
finansowego oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
budżetowych- zmniejszenie o kwotę 637.341 zł . Nie
zmieniano deficytu budżetowego .
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Skarga rozpatrzona na Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
Uznana została za bezzasadną. Zainteresowani zostali
poinformowani.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą Petycja rozpatrzona na Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
na uwzględnienie
Uznana została za niezasługującą na uwzględnienie.
Zainteresowani zostali poinformowani.
w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii Uchwała zrealizowana. Podpisano porozumienie z gmina
komunikacyjnych publicznego transportu Chełmża i uruchomiono przedmiotowe linie komunikacyjne.
zbiorowego, dla których organizatorem jest
Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
budżetowych- zwiększenie o kwotę 2 331 043 zł . Nie
zmieniano deficytu budżetowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wprowadzono nowe źródła wydatków w roku 2020 i w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu latach następnych. Dokonano zmian w harmonogramach
Toruńskiego na lata 2020-2026.
niektórych przedsięwzięć wieloletnich.
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21.

XVIII/112/2020

27.08.2020

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
planu
sieci
publicznych
szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
Powiatu Toruńskiego.

22.

XVIII/113/2020

27.08.2020

w sprawie powierzenia Gminie Łysomice
zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową.

23.

Nr XIX/114/2020

01.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.

24.

Nr XIX/115/2020

01.10.2020

25.

Nr XIX/116/2020

01.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Toruńskiego na lata 2020-2026.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w
ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W uchwale Nr VII/44/2019 wprowadzono zmiany w sieci
publicznych szkół dotyczące utworzenia Branżowej Szkoły
II Stopnia w Gronowie i włączenia jej w skład Zespołu Szkół
CKU w Gronowie. Uchwała została opublikowana i
przekazana zainteresowanym.
Powierza się Gminie Łysomice zadanie publiczne polegające
na zarządzaniu drogą powiatową na czas realizacji projektu
pn.: „Budowa drogi rowerowej Ostaszewo-WytrębowiceKowróz” na dł. 3,16 km od km 5+300 do km 8+467”, koszt
inwestycji wynosi 1.287.627,37 zł brutto oraz 300.000 zł
odszkodowania za grunty, zajęte pod inwestycje. Wypłata
odszkodowań za grunty dotyczy całej drogi o kilometrażu
wskazanym wyżej. Sama inwestycja budowlana realizowana
będzie w pierwszym etapie na odcinku 1,200km. Podczas
wspólnych konsultacji Samorząd Gminy Łysomice wyraził
wolę realizacji zadania oraz pozyskania na ten cel środków
zewnętrznych. Podstawą do pozyskania środków
zewnętrznych jest formalne zarządzanie drogą. Na tej
podstawie samorząd Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu
Toruńskiego z wnioskiem o powierzenie zadania. Powiat
Toruński oraz Gmina Łysomice wyraziły wole współpracy i
wspólnego finansowania wkładu własnego po 50%, w
projekcie współfinansowanym środkami Unii Europejskiej.
Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków
budżetowych- zwiększenie o kwotę 632 394 zł . Nie
zmieniano deficytu budżetowego
Wprowadzono nowe źródła wydatków w roku 2020 i w
latach następnych. Dokonano zmian w harmonogramach
niektórych przedsięwzięć wieloletnich.
Dokonano zmian w budżecie PFRON w części rehabilitacji
społecznej osób
niepełnosprawnych niewykorzystanych środków w
następujących zakresach: dofinansowania
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci,
likwidacji barier architektonicznych dla
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26.

Nr XIX/117/2020

01.10.2020

w sprawie umorzenia należności wobec
Starostwa Powiatowego w Toruniu.

27.

Nr XIX/118/2020

01.10.2020

28.

Nr XIX/119/2020

01.10.2020

29.

Nr XX/120/2020

29.10.2020

30.

Nr XX/121/2020

29.10.2020

w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za
usuwanie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Toruńskiego.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na rok 2021.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.

31.

Nr XX/122/2020

29.10.2020

dzieci, likwidacji barier technicznych dla dzieci oraz
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych
w łącznej kwocie: 93 039,00 zł.
Umarzono należność z tytułu obciążenia kosztami usunięcia,
przechowywania,
oszacowania pojazdu, marki Daewoo Tico w sprawie
FN.3162.34.2019.JCh oraz pojazd marki Daewoo Tico
w sprawie FN.3162.41.2019.JCh:
Należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty
upomnienia 36 634,10zł.
Uchwała przekazana do stosowania przez podmiot pełniący
usługę usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu
strzeżonego

Uchwała porządkowa, wprowadzona do stosowania przy
ustalaniu cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Toruńskiego
Program przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag. Program
współpracy (…) opublikowano w BIP i na stronie
internetowej urzędu. Zadania określone w przyjętym
Programie współpracy (…) realizowane są w 2021 r.

Dokonano zmian w planach dochodów –zmniejszenie o
kwotę 1 770 322 zł i wydatków budżetowych- zmniejszenie
o kwotę 3 669 022 zł. Zmieniano deficyt budżetowy o kwotę
1 898 700ł.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wprowadzono nowe źródła wydatków w roku 2020 i w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu latach następnych. Dokonano zmian w harmonogramach
Toruńskiego na lata 2020-2026.
niektórych przedsięwzięć wieloletnich.
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32.

Nr XX/123/2020

29.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w
ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

33.

Nr XX/124/2020

29.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

34.

Nr XX/125/2020

29.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice.

35.

Nr XX/126/2020

29.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Gminy Lubicz.

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków
przeznaczonych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych kwotę 150 000,00 zł. przeniesiono na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
Udzielono pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji
celowej dla Województwa KujawskoPomorskiego na realizację projektów o nazwie:
1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z
uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na
wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
2) „Droga rowerowa Nawra - Kończewice - Chełmża Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki Sierakowo (13,15 km)”,
3) „Droga rowerowa Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny
(7,5 km)”,
4) „Droga rowerowa Toruń - Mała Nieszawka - Wielka
Nieszawka - Cierpice (7 km)”.
określono wysokość dotacji celowej dla projektów w kwocie
498.230 zł.
Udzielono pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji
celowej dla Gminy Łysomice na
realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi
rowerowej na odcinku Ostaszewo - Wytrębowice –
Kowróz”.
Określono wysokość dotacji celowej dla zadania - 150.000
zł.
Udzielono pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji
celowej dla Gminy Lubicz na
realizację zadania o nazwie: „Organizacja dojazdów
gminnym środkiem transportu dla uczniów ZSz CKU
Gronowo na trasie Lubicz Górny – Gronowo, przez Młyniec
i z powrotem”. Określono wysokość dotacji celowej w
kwocie 3.300 zł.
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36.

Nr XX/127/2020

29.10.2020

37.

Nr XXI/128/2020

14.12.2020

38.

Nr XXI/129/2020

14.12.2020

39.

Nr XXI/130/2020

14.12.2020

40.

Nr XXI/131/2020

14.12.2020

41.

Nr XXI/132/2020

14.12.2020

42.

Nr XXI/133/2020

14.12.2020

43.

Nr XXI/134/2020

14.12.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w Udzielono pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji
celowej dla Gminy Chełmża na
formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża.
realizację zadań inwestycyjnych o nazwach:
1) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy
drodze powiatowej nr 2016C Kończewice Warszewice - 16.800 zł.,
2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638C w
centrum miejscowości Drzonówko – 25.000 zł.
Określono wysokość dotacji celowej dla zadań w wysokości
41.800 zł
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmieniono plan :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu -zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 531 391 zł,
Toruńskiego na
-zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2 020 481 zł,
lata 2020-2026
-zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2 571 872 zł.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia W prognozie finansowej na lata 2020-2026 dokonano zmian
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020
w harmonogramach przedsięwzięć.
Skorygowano plany dochodów i wydatków roku 2020 do
zmian budżetowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Dokonuje się zmian w ramach posiadanych środków na
zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w zadania związane z rehabilitacją zawodowa i społeczną osób
ramach środków Państwowego Funduszu niepełnosprawnych.
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Uchwalono budżet na rok 2021.
Toruńskiego na rok 2021
Dochody – 123 492 707 zł
Wydatki 132 313 573 zł
Deficyt budżetowy 8 820 866 zł.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Uchwalono prognozę finansową na lata 2021-2026 w tym
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
2021 – 2026
w sprawie określenia zadań przyjętych do Poziom wydatków na poszczególne zadania został
realizacji w roku 2021 w ramach środków opracowany na podstawie planu finansowego na 2020 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Rehabilitacja zawodowa – 250.000 zł, rehabilitacja
Niepełnosprawnych
społeczna – 597.375 zł.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za Uchwała podjęta w 2020 r. przekazana do realizacji
usunięcie i przechowywanie statków lub pracownikowi merytorycznemu na 2021 r.
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44.

Nr XXI/135/2020

14.12.2020

45.

Nr XXI/136/2020

14.12.2020

innych obiektów pływających w 2021 roku na
obszarze Powiatu Toruńskiego
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020

Członkowie Komisji Rewizyjnej opracowali plan kontroli na
rok 2021. Plan w trakcie realizacji.
Wskazano 3 zadania PZD w Toruniu i jedno zadanie
Starostwa Powiatowego w Toruniu jako wydatki, które nie
wygasają z upływem roku 2020.
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X Podsumowanie
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Toruńskiego za
rok 2020. Mamy nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego powiatu, naszego wspólnego
miejsca na ziemi, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców Powiatu, musimy stawiać czoła trudnemu
wyzwaniu zmierzającemu do poprawy warunków życia. Równolegle ze wzmacnianiem
potencjału społecznego i gospodarczego konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby
infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Rok
2020 okazał się rokiem obfitym w inwestycje na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Powiat
przeznaczył kwotę 12.751.517 zł na realizację zadań na drogach powiatowych ponadto
partycypował i angażował się remonty dróg samorządów gminnych i samorządu
wojewódzkiego. Drugim ważnym zadaniem była rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na
kwotę 16.816.336 zł. Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzone były remonty
nawierzchni dróg i chodników. Podkreślić należy dużą efektywność Powiatu w aplikowaniu o
środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Rok 2020 był tu rokiem szczególnym, dzięki
intensywnym zabiegom o środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy
trzy dotacje: na poprawę infrastruktury edukacyjnej i pomocy społecznej- 8.467.135 zł, na
budowę Domu Środowiskowego- 4.500.000 zł oraz na budowę hali sportowej w Gronowie
3.500.000 zł.
Władze Powiatu dbają o optymalną sieć szkół. Dopasowane do rynku pracy kierunki
kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia
dalszej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej. Dbając o jakość warunków nauki
systematycznie wykonywane są remonty, adaptacje i termomodernizacje obiektów. Powiat
Toruński po raz kolejny wsparł Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę
Miejską Policji. Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią.
Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy organizacjom pozarządowym środki
na przeprowadzenie wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia i
pomocy społecznej.
Rok 2020 był też specyficzny ze względu na stan pandemii ogłoszony na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W ramach
zarządzania kryzysowego uruchomiono całą rezerwę w kwocie 200.000 zł, powiększoną w
ciągu roku o dodatkowe wydatki na kwotę 4.597.077 zł, wszystko na zadania związane z
ochroną zdrowia i życia w naszych szkołach, domach pomocy społecznej, Szpitalu
Powiatowym i w Starostwie Powiatowym. Ponadto PUP dla PT z funduszu pracy na walkę z
koronawirusem wydał kwotę 40.225.515 zł.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Powiatu Toruńskiego, a w szczególności radnym
za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których
część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym budżecie.
Kierunek, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować.
Słowa podziękowania należą się również naszemu zespołowi pracowników tutejszego
Starostwa oraz jednostek podległych Powiatowi, którzy z wielkim zaangażowaniem i
profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. Roku 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez
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pryzmat wykonanych zadań, ale również jako początek kolejnych projektów i inwestycji,
bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata.
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez tutejsze
Starostwo www.powiattorunski.pl i www.bip.powiattorunski.pl oraz śledzenia naszego profilu
na Facebooku.
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