
20 lat wspólnoty samorządowej
powiatu toruńskiego

Co razem osiągnęliśmy?
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Już 20 lat współtworzymy powiat toruński!
Blisko 30 lat temu w Polsce zaszły przełomowe zmiany, których jedną z najważniejszych 
składowych było przywrócenie nam, obywatelom, kluczowej wartości – samorządności. 
Znany wszystkim obecnie trójstopniowy podział terytorialny naszego kraju wprowadzony 
był dwuetapowo (1990 – gminy, 1999 – powiaty i województwa).  
Na podstawie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 5 czerwca 1998 r. ustawy  
o samorządzie powiatowym, my – mieszkańcy powiatu, z mocy prawa utworzyliśmy 
lokalną wspólnotę samorządową. Dzięki temu staliśmy się grupą osób, którą łączą wspólne 
wartości i cele, która dla ich realizacji może tworzyć i wykorzystywać konkretne instytucje 
oraz mechanizmy działania. Dlatego już w październiku 1998 r. mogły odbyć się pierwsze 
wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu – rad gmin, rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich.

W tym roku świętować więc możemy 20-lecie samorządu powiatowego.
Przez te wspólne 20 lat samorządności osiągnęliśmy bardzo wiele: zaowocowały 
one znaczną poprawą bezpieczeństwa, jakości pomocy społecznej i zauważalnym 
podniesieniem poziomu usług zdrowotnych. Modernizujemy sieć dróg powiatowych, 
budujemy ścieżki rowerowe i chodniki. Z dużą dbałością podchodzimy do edukacji, 
zabiegając o nieustanne poprawianie infrastruktury i wyposażenia naszych szkół. 
Jako powiat prowadzimy również działania służące rozwojowi małej, rodzinnej 
przedsiębiorczości. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pozbawione 
pracy. Współpracujemy z samorządami gminnymi oraz ze środowiskiem lokalnym: 
instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami, ze specjalistami i mediami. Co roku 
przybywa nam pracy, gdyż nasze zadania systematycznie ewoluują i praktycznie z każdym 
rokiem zakres obowiązków powierzanych powiatom ulega poszerzeniu. Stale poprawiamy 
też obsługę naszych klientów załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym. Mamy 
nadzieję, że nasz urząd stał się odczuwalnie dla Państwa bardziej przyjazny i otwarty,  
a uzyskane przez nas certyfikaty jakości usług odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy.

Jako samorząd pozostajemy wciąż blisko mieszkańców, wsłuchując się w ich głos. Wybrani 
przez Państwa radni prezentują na sesjach istotne problemy z najdalszych nawet zakątków 
powiatu. Jako urząd konsultujemy w środowisku lokalnym planowane inwestycje, 
przeznaczamy też co roku duże środki na budżet obywatelski, a zielony doskonale 
rozpoznawalny namiot promocyjny powiatu toruńskiego, wraz z załogą pojawia się na 
wielu ważnych gminnych i powiatowych imprezach i uroczystościach.

Żebyście mogli Państwo lepiej poznać to, co udało nam się razem osiągnąć w ciągu 
ostatnich 20 lat oddajemy w Państwa ręce ten informator. Pokazuje on w skrótowej  
i przystępnej formie wszystkie obszary w których działamy jako samorząd powiatowy oraz 
podsumowuje to, co udało się osiągnąć przez dwie dekady współpracy i zaangażowania na 
rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że stanowiąc poręczne źródło 
adresów i kontaktów do wszystkich naszych placówek ułatwi również Państwu załatwianie 
wszelkich spraw oraz przyszłą współpracę z powiatem i jego jednostkami.

Bardzo dziękujemy za te wspólne dwie dekady i mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą 
nam i Państwu dalszą owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – 
powiatu toruńskiego.

Starosta Toruński Mirosław Graczyk
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Powiat toruński 
zlokalizowany w samym sercu 
województwa kujawsko-pomorskiego 
– łączy w sobie aż trzy historyczne 
regiony Polski: Kujawy, Ziemię 
Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską.  
Dzięki temu jest wyjątkowo ciekawy  
i zróżnicowany pod względem 
geograficznym i środowiskowym.

1230 km²

To tak zwany „powiat obwarzankowy”, 
okalający centralnie położone miasto 

Toruń, które jest oddzielnym powiatem 
grodzkim. Powiat toruński tworzą: 
15-tysięczne miasto Chełmża oraz 

osiem gmin wiejskich: Chełmża, 
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, 

Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka  
i Wielka Nieszawka.

105 tys. mieszkańców

sołectwaCIERPICE

granice sołectw

granice gmin

granice powiatu

CHEŁMŻA miejscowości gminne
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Bogactwo historii i zabytków oraz walory przyrodnicze i turystyczne 
stwarzają niepowtarzalny klimat. Godne poznania są ruiny zamków, 
wczesnośredniowieczne sanktuaria, zabytkowe kościoły, przydrożne 
kapliczki i urokliwe zespoły pałacowo-parkowe. Liczne jeziora – 
Chełmżyńskie, Grodno, Osiek, Dzikowo, Kamionkowskie, Steklin, 
Zacisze i Kijaszkowo, czy rzeki – Wisła, Drwęca, Struga Lubicka 
– to atrakcyjne miejsca dla wędkarzy, wodniaków oraz turystów 
szukających wypoczynku na łonie natury. Obrazu dopełniają piękne 
lasy, rezerwaty przyrody, malownicze tereny przybrzeżne, pomniki 
przyrody i wiele innych, urokliwych miejsc.

Dobrze się tu mieszka, pracuje i wypoczywa. Dlatego coraz więcej 
osób przedkłada podmiejski domek wśród zieleni nad życie  
w blokowiskach. Od 1998 roku, to jest od momentu powstania 
powiatów, widać bardzo dynamiczny – jeden z najwyższych  
w województwie – przyrost liczby mieszkańców. W powiecie 
toruńskim jest nas już ponad 105 tys.!

Powiat toruński to nie tylko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale 
również do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki jednym  
z najlepszych w Polsce warunków glebowych, dominujące znaczenie 
ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Liczne są zakłady 
z branż: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, mleczarskiej i przetwórstwa 
owocowo-warzywnego. Na terenie powiatu funkcjonuje Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także rozmaite firmy usługowe, 
spedycyjne czy tekstylne. Ponieważ blisko 1/3 terenu powiatu zajmują 
lasy, ważną gałąź gospodarki stanowi produkcja drzewna. 

Atrakcyjność powiatu toruńskiego dla lokowania tu nowych 
inwestycji, to wypadkowa dostępności terenów inwestycyjnych, 
bliskości Torunia oraz bardzo dobrej infrastruktury transportowej. 
Dzięki położeniu w samym centrum województwa i w środkowej 
części Polski, krzyżują się tu 4 linie kolejowe oraz autostrada A1  
i ważne drogi krajowe.
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Liczba mieszkańców powiatu toruńskiego

Liczba mieszkańców powiatu toruńskiego
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Koła gospodyń wiejskich

Jednostki powiatu i ich filie

Stowarzyszenia

Seniorzy

Społecznicy

Artyści

Fundacje

Uczniowskie kluby sportowe

Trenerzy

Twórcy kultury

Sołtysi

Sportowcy

Budżet obywatelski

Lokalni liderzy

Straż pożarna

Policja

Uczniowie

Organizacje pozarządowe

Ważnym zadaniem powiatu 
jest integracja mieszkańców 

poszczególnych gmin oraz 
budowanie wspólnej powiatowej 

tożsamości. Wszelka działalność 
społeczna, która wspiera kulturę, 

przyczynia się do aktywności 
fizycznej, sprzyja rozwojowi oświaty, 

była i jest podstawą budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Dlatego powiat podejmuje szereg 
inicjatyw, których rolą jest wsparcie 

tej działalności.

Spotkania różnych środowisk: 
sołtysów, kół gospodyń wiejskich, 
sportowców czy twórców kultury, 

sprzyjają nie tylko wzajemnemu 
poznaniu, ale przede wszystkim 

wymianie doświadczeń  
i poszukiwaniu nowych form 

działalności. Powiat stara się także 
doceniać aktywność lokalnych 

liderów poprzez doroczne wybory 
społecznika i sołtysa roku, a także 

„Najciekawszej Inicjatywy Powiatu 
Toruńskiego”.

Corocznie nagradzamy najlepszych 
sportowców przyznając wyróżnienia 

za ich osiągnięcia. Powiatowi 
prymusi mogą liczyć na Stypendia 

Starosty. Tradycją powiatu 
stały się już Majowe Spotkania 

Twórców Kultury i Sztuki Powiatu 
Toruńskiego, które upowszechniają 

dorobek naszych artystów  
i stwarzają możliwość prezentacji 

ich osiągnięć w różnych dziedzinach 
kultury i sztuki.

329
różnych organizacji 

pozarządowych działa  
w powiecie toruńskim. Każda 

z nich ma szansę uzyskać 
wsparcie finansowe powiatu. 

Od 2005 r. Zarząd powiatu 
co roku ogłasza konkursy 

ofert na wykonywanie zadań 
publicznych. 

1,6

400

mln zł
to łączna suma przeznaczona 

na dofinansowanie zadań   
w ramach konkursów  
w latach 2005-2019. 

Efektem rywalizacji o środki, 
które otrzymują najwyżej 

ocenione projekty, jest 
wyraźny wzrost skuteczności 

i efektywności działań. 

projektów sportowych, 
kulturalnych, ekologicznych 

czy turystycznych dla 
mieszkańców zrealizowały 

pozarządówki dzięki 
finansowemu wsparciu 

powiatu.

1,4
 

mln zł
przeznaczył powiat toruński 

w latach 2001-2018 
na stypendia dla 

uczniów. 1510 uczniów 
skorzystało do tej pory z 

powiatowego wsparcia dla 
najzdolniejszych.

tys. zł
przeznaczył dotąd powiat 

toruński na działanie 
Powiatowego Szkolnego 

Związku Sportowego. Dzięki 
nim odbyło się już ponad 

720 zawodów o tytuł Mistrza 
Powiatu Toruńskiego,  

w których brało udział ponad 
65 tys. młodych sportowców!

250
trenerów i ponad 1000 
sportowców otrzymało 
w ciągu ubiegłych 20 lat 
Wyróżnienia Starosty za 

osiągnięcia sportowe  
w zawodach na szczeblu 
wojewódzkim, krajowym  

i międzynarodowym.

500
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Uruchomiona  
w 2016 roku pierwsza, 

pilotażowa edycja 
budżetu obywatelskiego 

stała się dla mieszkańców 
powiatu kolejną szansą 

na zrealizowanie marzeń.

Pieniądze przeznaczono 
na sfinansowanie 

projektów, pomysłów 
i inicjatyw mających 

poprawić jakość życia oraz 
wzbogacić ofertę imprez 

kulturalnych, artystycznych 
i sportowych.

Ilość projektów, liczba 
oddanych na nie głosów 

oraz zaangażowanie 
mieszkańców  
w realizację 

zaplanowanych 
przedsięwzięć świadczą  
o tym, że było warto!

tys. głosów w sumie  
oddali mieszkańcy powiatu  
na projekty zgłoszone do budżetu

tys. zł przeznaczył powiat 
toruński w latach 2016-2018 
na budżet obywatelski

zadań zostało – głosami 
mieszkańców – skierowanych do 
realizacji

wniosków złożono w trzech 
dotychczasowych edycjach 
budżetu obywatelskiego147

650

67

71
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W 20-letniej działalności samorządów istotną datą jest 1 maja 2004 r.,  
kiedy to Polska stała się częścią Unii Europejskiej.

Dzięki środkom unijnym powiat zrealizował z sukcesem  
projekty służące społecznościom lokalnym na całym jego terytorium.

Partnerstwo  
ze wszystkimi gminami przełożyło się na zaprezentowane na mapie wyniki.

Przedsięwzięcia edukacyjne dały szansę najmłodszym na lepszy start w szkole, 
młodzieży umożliwiły rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, 

 a dorosłym uzupełnienie wykształcenia.

984 os.

6 118 h

780 104 zł

25 os.

520 os.

1 406 h

126 222 zł

1 411 os.

9 037 h

820 713 zł

34 os.

1 107 os.

7 282 h

680 708 zł

39 os.

1 247 os.

7 663 h

1 097 310 zł

32 os.

1 328 os.

7 044 h

792 764 zł

47 os.

2 241 os.

13 538 h

1 152 252 zł

51 os.

1 517 os.

8 167 h

1 018 908 zł

18 os.

ŁYSOMICE

TORUŃ
LUBICZ

WIELKA NIESZAWKA

OBROWO

CZERNIKOWO

MIASTO CHEŁMŻA

ŁUBIANKA

ZŁAWIEŚ WIELKA

CHEŁMŻA

KOWALEWO POMORSKIE

CHEŁMŻA

granice gminne

granice powiatu

miejscowości gminne

liczba uczestników zajęć

liczba uczestników szkoleń

liczba godzin zajęć dydaktycznych

kwota wsparcia dla gminy

1 050 os.

5 290 h

510 741 zł

2 os.

250 os.

3 064 h

292 600 zł

8 os.

Powiatowe projekty edukacyjne
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Jedną z głównych zasad, jakimi zawsze kierowało się Starostwo 
Powiatowe w Toruniu, jest jak najbliższy kontakt z ludźmi, zarówno 
poprzez stwarzanie filii naszych placówek, jak i budowanie bliskich 
relacji z mieszkańcami. Utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Szkoły Muzycznej czy Powiatowego Urzędu Pracy dla 
Powiatu Toruńskiego wymaga większych nakładów finansowych, ale 
jest przede wszystkim wygodniejsze dla mieszkańców. 

Traktując poważnie misję budowania lokalnej tożsamości 
Starostwo inspiruje, współfinansuje, a także samodzielnie 
wydaje albumy, książki, przewodniki przybliżające historię  
i współczesne walory naszego regionu małym i dużym czytelnikom. 
Zachętę do zgłębiania historii oraz poszukiwania atrakcji powiatu 
stanowią także liczne konkursy i gry plenerowe, w których nagrody 
również mają formę edukacyjnych powiatowych upominków.

Wspieramy także funkcjonowanie policji i straży pożarnych, 
podnosząc w ten sposób sprawność i skuteczność tych jednostek. 
Poprzez właściwą organizację systemu reagowania kryzysowego 
skracamy czas dojazdu służb do osób potrzebujących pomocy. 
Regularne wspólne ćwiczenia oraz szkolenia państwowej  
i ochotniczych straży pożarnych przynoszą rezultaty. Przez 
ostatnich 20 lat 13 jednostek OSP osiągnęło poziom techniczny 
i wyszkolenie umożliwiające włączenie ich do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Bezpieczeństwa mieszkańców strzeże również, powołana w 2003 r. 
na mocy porozumienia pomiędzy Starostą a Prezydentem Miasta 
Torunia, wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Owocem 
tej współpracy jest Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa 
i Ochrony Ludności dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. 
Powiat regularnie doposaża komisariaty w Chełmży i w Lubiczu, 
sfinansował wyposażenie dla przywróconego posterunku w Złejwsi 
Wielkiej i wyłożył fundusze na dokumentację dla nowo budowanego 
komisariatu w Dobrzejewicach.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży obsługuje miasto Chełmża  
oraz gminy Chełmża i Łubianka
Filia w Dobrzejewicach obsługuje gminy Obrowo i Czernikowo
Oddział w Grębocinie obsługuje gminę Lubicz
Oddział w Złejwsi Wielkiej obsługuje gminę Zławieś Wielka
Oddział w Małej Nieszawce obsługuje gminę Wielka Nieszawka

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu obsługuje bezrobotnych  
z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz Obrowo
Oddział zamiejscowy w Chełmży obsługuje bezrobotnych z miasta Chełmża oraz gmin: 
Chełmża, Łubianka i Łysomice
Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie obsługuje bezrobotnych z miejscowości 
Obrowo oraz gminy Czernikowo

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

zł

250 000

200 000

150 000

100 000

 50 000

0

Wsparcie dla policji i straży pożarnej w latach  2000-2018

Komenda Miejska Policji w Toruniu
jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu toruńskiego 

Państwowa Straż Pożarna w Toruniu

Wsparcie dla policji i straży pożarnej w latach 2000-2018
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Powiat odpowiedzialny jest za 
prowadzenie domów pomocy 
społecznej oraz za opiekę 
nad dziećmi umieszczonymi 
postanowieniami sądów rodzinnych 
w rodzinach zastępczych. 
Dużym obszarem naszej działalności 
jest także wsparcie osób 
niepełnosprawnych – orzecznictwo 
oraz udzielanie pomocy finansowej 
w codziennym funkcjonowaniu, 
rehabilitacji i zatrudnieniu.

Przyjmując 20 lat temu te zadania 
przejęliśmy 5 jednostek – 4 domy 
pomocy społecznej i SP ZOZ  
w Chełmży. 
Jako pierwsi w województwie 
założyliśmy spółkę, która bez 
zadłużeń prowadzi Szpital 
Powiatowy w Chełmży oraz Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Browinie.

Domy pomocy społecznej to miejsca, 
w których przebywają osoby starsze, 
samotne, często przewlekle chore 
– z różnych powodów wymagające 
całodobowej opieki. Powiat 
dostrzegł także problemy osób 
zagrożonych wykluczeniem z uwagi 
na upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną i podjął decyzję 
o utworzeniu dla nich 2 ośrodków 
dziennego pobytu – środowiskowych 
domów samopomocy.

2
środowiskowe domy 

samopomocy – w Osieku 
nad Wisłą i w Chełmży 

– utworzone zostały dla 
osób niepełnosprawnych 

intelektualnie.

19,4

6

mln zł 
powiat toruński pozyskał  
z PFRON na wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych.

20 tys. osób dzięki tym 
funduszom otrzymało 
potrzebne im wsparcie  

w rehabilitacji, powrocie do 
pracy czy kształceniu.

powiatowych jednostek –  
4 domy pomocy społecznej 

oraz 2 środowiskowe 
domy samopomocy – 

administracyjnie, finansowo 
i organizacyjnie obsługuje 

od stycznia 2017 r. Centrum 
Usług Wspólnych w Browinie.

mln zł  
to kwota jaką dotąd powiat 

toruński przeznaczył na 
realizację programów 

naprawczych i dostosowanie 
wszystkich obiektów do 

ministerialnych wymagań.

13,7
mln zł 

zainwestował powiat  
w latach 1999-2018  

w inwestycje, remonty  
i doposażenie  

w domach pomocy 
społecznej.

5,2

4
domy pomocy społecznej:  

w Browinie, Dobrzejewicach, 
Pigży i Wielkiej Nieszawce 
prowadzi powiat toruński.
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Rosnące zadłużenie i groźba likwidacji Szpitala

Zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu
w tym pierwszego w Chełmży tomografu

Placówka otrzymuje tytuł „Szpital przyjazny dziecku”

Rozbudowa Szpitala

Zakup wysokiej klasy ambulansu typu „S” na potrzeby  
Zespołu Ratownictwa Medycznego

II miejsce Oddziału Chirurgicznego chełmżyńskiego  
Szpitala w plebiscycie „Nowości” Złoty Stetoskop 

III miejsce w konkursie „Rodzić po Ludzku”

Zakończenie budowy bloku operacyjnego, Oddziału 
Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni

Nagroda HIT Kujaw i Pomorza  
za restrukturyzację i prywatyzację Szpitala

Początek inwestycji: zakup sprzętu i karetek, remont  
oddziałów: chirurgicznego i wewnętrznego

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Chełmży

Utworzenie spółki Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o.  
i przejęcie długów przez powiat

Placówka jako jedna z pierwszych otrzymuje  
akredytację Ministra Zdrowia

Udział w unijnym projekcie
badań profilaktycznych

Podjęcie dezycji o budowie nowego  
obiektu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Decyzja o informatyzacji Szpitala

Nominacja do Nagrody HIT Kujaw i Pomorza za poprawę  
jakości obsługi i poszerzenie oferty Szpitala Powiatowego

1999

2001

2001

2002

2002

2005

2006

2008

2008

2009

2009

2009

2015

2017

2017

2017

2018

Szpital  Powiatowy w Chełmży

tys. badań profilaktycznych 
zrealizował Szpital  
dla mieszkańców powiatu 

mln zł to całkowity koszt 
zrealizowanych w Szpitalu 
inwestycji

83,7

25

% udziałów w spółce Szpital 
Powiatowy w Chełmży Sp.  
z o.o. posiada powiat toruński

31,7

12,7 mln zł zaplanowano  
na inwestycje w Szpitalu  
na lata 2018-2020
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Na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz wynagrodzenia dla rodziców 
zastępczych powiat przeznaczył dotąd 
kwotę prawie 43 mln zł.
To średnio ponad 2 mln zł każdego 
roku.

W ramach projektu „Rodzina w 
Centrum” PCPR utworzyło Centrum 
Wsparcia Rodziny dla powiatu 
toruńskiego. Misją CWR jest 
zapewnienie szerokiego dostępu 
do specjalistycznych usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej.
Aby ułatwić korzystanie z jego usług 
zadbano o dostępność dla osób 
niepełnosprawnych oraz usytuowanie 
go w dogodnym miejscu w centrum 
Torunia, przy ul. Matejki 63A/3.

Rodziny zastępcze nie mogłyby pełnić 
funkcji, do której zostały powołane bez 
pomocy samorządu. 
Dodatkowo Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu od lat 
realizuje w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w 
Toruniu projekt „Rodzina w centrum” 
– wspierający rodzicielstwo zastępcze, 
a współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
został włączony w struktury 
organizacyjne Starostwa Powiatowego 
w Toruniu. Zespół wydaje opinie 
o niepełnosprawności, stopniu 
niepełnosprawności oraz wskazaniach 
do ulg i uprawnień. W skład zespołu 
orzekającego wchodzi lekarz oraz druga 
osoba, która może być pedagogiem, 
psychologiem, pracownikiem socjalnym 
lub doradcą zawodowym. 

Obecnie w powiecie funkcjonuje 115 
rodzin zastępczych pełniących opiekę 
nad 187 dziećmi. 58 z nich to rodziny 
zastępcze spokrewnione, 46 jest 
niezawodowych, kolejnych 9 to rodziny 
zawodowe. Działa u nas także  
1 rodzinny dom dziecka. 
W sytuacjach awaryjnych opiekę nad 
dziećmi zapewnia pogotowie rodzinne.

Powiat wspiera rodziny zastępcze 
zapewniając im pomoc finansową, 
szkolenia i stałą opiekę psychologiczno-
pedagogiczną oraz sprawuje nad nimi 
nieprzerwanie nadzór i kontrolę.

Powiat toruński nie pozostawia 
samym sobie także seniorów.
W 2012 roku powiat nawiązał 

kontakt z Wyższą Szkołą 
Gospodarki w Bydgoszczy. Dzięki 
poczynionym wtedy ustaleniom 

udało się zorganizować 4 filie 
uniwersytetu trzeciego wieku.  

Od tej chwili seniorzy mogą 
uczestniczyć w ciekawych 

wykładach, zajęciach i wyjazdach.

Powiat dba nie tylko o wygodę 
i bezpieczeństwo mieszkańców 

domów pomocy społecznej. 
Skuteczne pozyskiwanie funduszy   

z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pozwala 

także na organizowanie dla nich 
ciekawych zajęć, wyjazdów, spotkań 

i warsztatów. 
3 zrealizowane dotąd projekty 

cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem.

20 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyło się 
pierwsze robocze spotkanie władz powiatu toruńskiego  

z przedstawicielami seniorów. 
Celem spotkania było wzajemne poznanie się seniorów, którzy 

w różnych gminach działają na rzecz społeczności lokalnych, 
zebranie informacji i określenie tematyki, jaką powinna zająć 

się przyszła Powiatowa Rada Senioralna. Z ust seniorów padło 
wiele ciekawych propozycji, m.in. dotyczących różnego rodzaju 

szkoleń, warsztatów czy spotkań tematycznych.
Wspólnie przygotowano statut powstającej  

Powiatowej Rady Seniorów. 
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TORUŃ

LUBICZ

WIELKA NIESZAWKA

OBROWO

CZERNIKOWO

MIASTO CHEŁMŻA

ŁUBIANKA

ZŁAWIEŚ WIELKA

CHEŁMŻA

CHEŁMŻA

granice gminne

granice powiatu

miejscowości gminne

liczba miejsc

szpital

data utworzenia

liczba rodzin zastępczych/
liczba dzieci w rodzinach zastępczych

dom pomocy społecznej, 
środowiskowy dom samopomocy

data osiągnięcia standardu usług

liczba poradni specjalistycznych

liczba łóżek/liczba oddziałów

Dom Pomocy Społecznej
w Pigży

1992 r.

kwiecień 2009 r.

69 os.

dla osób przewlekle
psychicznie chorych

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Chełmży

2006 r. 

grudzień 2013 r.

50 os.

dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Dom Pomocy Społecznej
w Browinie

1949 r.

grudzień 2010 r.

125 os.

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzejewicach

1998 r.

styczeń 2008 r.

62 os.

dla osób w podeszłym wieku

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Osieku nad Wisłą

2005 r.

trwa proces 
dostosowania do
standardu usług

35 os.

dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Dom Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

1997 r.

kwiecień 2009 r.

90 os.

dla osób w podeszłym wieku

Szpital Powiatowy

1999 r. (przejęcie od wojewody)

11 (w tym Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy dla osób przewlekle 
chorych)

175/7 (w tym 75 łóżek w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym dla osób 
przewlekle chorych)

20/35

20/28

6/21

19/36

5/6

11/20

6/6

10/12

18/23

Opieka społeczna w  powiecie toruńskim
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Przyjmując 20 lat temu zadania 
oświatowe, przejęliśmy Zespół 
Szkół Rolniczych w Gronowie 
oraz Liceum Ogólnokształcące, 
Specjalną Szkołę Podstawową 
i Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Chełmży. 

W ciągu minionych lat system 
szkolnictwa zmieniał się – szkoły 
przekształciły się w Zespoły Szkół, 
a Poradnia, która na początku 
obsługiwała tylko mieszkańców 
Chełmży i okolic, objęła opieką także 
uczniów z pozostałych gmin. 

Powiaty w Polsce od 1999 roku 
odpowiedzialne są za szkolnictwo 
ponadgimnazjalne, poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne 
dla uczniów oraz za kształcenie 
specjalne. Dodatkowym obszarem 
naszej działalności może być także 
kształcenie artystyczne. 

Na bazie dwóch likwidowanych oddziałów 
toruńskiej szkoły muzycznej utworzyliśmy  
w Chełmży Szkołę Muzyczną I stopnia,  
a potem jej filię w Lubiczu. Szkoła,  
z początkowych kilku małych 
wynajmowanych pomieszczeń, przeniosła 
się do własnego, nowoczesnego obiektu 
Villi Nova z własną salą koncertową. Do dziś 
Szkoła Muzyczna oraz jej filie wykształciły 
310 absolwentów.

57
w tylu zawodach młodzież  

i dorośli kształcą się  
w powiatowych szkołach 
zawodowych, korzystając  

z profesjonalnych pracowni i 
nowoczesnego wyposażenia.

368

50

10

dorosłych rocznie (średnio) 
uczestniczy  

w Kwalifikacyjnych  
Kursach Zawodowych  

w szkołach powiatowych.

lat 
istnieje i pracuje z uczniami 

o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych Zespół Szkół 

im. Unii Europejskiej  
w Chełmży.

spośród tylu instrumentów 
uczniowie szkół muzycznych 

wybierają ten, na którym  
chcą nauczyć się grać.

mln zł 
zainwestował powiat przez 

20 lat w placówki oświatowe 
pozostające pod jego opieką.

1,2

303
tys. osób rocznie  
korzysta z oferty 

Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chełmży 

oraz jej oddziałów.

uczniów poznaje tajniki gry 
na instrumentach  

w powiatowej szkole 
muzycznej.

16

2
szkoły średnie: Zespół 

Szkół Ponagimnazjalnych 
w Chełmży oraz Zespół 

Szkół, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gronowie 
prowadzi powiat toruński.
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Oprócz zmian organizacyjnych w oświacie, wiele wysiłku włożyliśmy  
w poprawę bazy kształcenia, kładąc szczególny nacisk na  
kształcenie zawodowe. 
Dzisiaj odnowione obiekty szkolne, wyposażone w nowoczesne 
pracownie zawodowe, pozwalają uczniom nie tylko zgłębiać teorię, 
ale przede wszystkim nabywać praktyki zawodowej.

Kierunki kształcenia dostosowywane się na bieżąco do zmieniającej 
się rzeczywistości. Zajęcia z carvingu, stylizacji paznokci, spawania, 
obsługi imprez okolicznościowych, cukiernictwa czy obsługi wózków 
widłowych – w powiatowych szkołach edukacja to atrakcja!
W partnerstwie z przedsiębiorcami, umożliwiamy uczniom szkół 
ponadpodstawowych uzyskanie dodatkowych kwalifikacji  
i doświadczenia na stażach i praktykach.

Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, Starostwo pozyskuje 
fundusze unijne na coraz to bardziej innowacyjne formy 
kształcenia. Pokazy, warsztaty, możliwość skonfrontowania 
swoich umiejętności z kolegami z innych szkół czy z innych krajów, 
rywalizacja poprzez zabawę, udział w unijnych projektach, 
wymiany międzynarodowe – wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. 
Zainteresowanie młodzieży takimi lekcjami jest ogromne, a tym 
samym o wagarowaniu nie ma mowy, bo szkoda opuścić ciekawe 
zajęcia.

W znacznym stopniu poprawiliśmy także bazę sportową budując 
nowoczesne obiekty sportowe w Gronowie i Chełmży. Stare 
place do gry w piłkę zniknęły pod zieloną murawą Orlików i bezpieczną 
nawierzchnią nowoczesnych boisk do siatkówki i koszykówki.  
Do dyspozycji uczniów są również nowoczesne siłownie. 
Powiat funduje także swoim uczniom kurs na prawo jazdy! 
Ukończyło go dotąd 1603 młodych ludzi uczących się w powiatowych 
placówkach.
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kwota przeznaczona na stypendia liczba stypendystów

0

Powiatowy Fundusz Stypendialny
Powiatowy Fundusz Stypendialny
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ŁUBIANKA

ZŁAWIEŚ WIELKA

CHEŁMŻA

liczba uczniów objętych projektami

liczba szkoleń dla nauczycieli

liczba godzin zajęć dla uczniów

wartość zakupionego doposażenia 

liczba wydanych certyfikatów
potwierdzających zdobycie nowych 
uprawnień zawodowych

liczba uczniów na stażach/praktykach 
zawodowychgranice gminne

granice powiatu

CHEŁMŻA miejscowości gminne

zespół szkół

szkoła muzyczna

filia szkoły muzycznej

szkoła specjalna 

ilość uczniów w roku szkolnym 
2017/2018

biblioteka powiatowa

filia/oddział poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

poradnia psychologiczno-
-pedagogiczna

57 190 zł

Zespół Szkół 
im. Unii Europejskiej

w Chełmży
260 os.

40 os.

1 429 h

15 os.

189 676 zł

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Chełmży
1 207 os.

112 os.

8 036 h

26 os.

1 404 730 zł

Zespół Szkół, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego

w Gronowie
1 646 os.

338 os.

9 671 h

93 os.

561

2

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Chełmży

Filia w Lubiczu

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Chełmży

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Chełmży

270303 94

812

Oświata w powiecie toruńskim
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Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej 
kosztownych zadań, jakie stoją przed 
samorządem. Powiat toruński 20 lat temu 
przejął ponad 300 km dróg – o różnej 
nawierzchni i w różnym stanie technicznym. 
Żeby wykonać niezbędne remonty  
i modernizacje konieczne było skuteczne 
pozyskanie środków zewnętrznych, 
zarówno unijnych jak i krajowych.  
Bez wsparcia samorządów gminnych zakres 
prac byłby na pewno mniejszy. Z końcem 
2018 r. ponad 65% powiatowych dróg 
będzie już zmodernizowanych.

By zadbać o bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów na 
remontowanych trasach 
wprowadzane są nowe rozwiązania 
– linie krawędziowe, aktywne 
przejścia dla pieszych, ronda, 
skrzyżowania wyspowe czy zatoki 
autobusowe. W partnerstwie  
z gminami budujemy chodniki na 
terenach zurbanizowanych, a przede 
wszystkim wokół szkół, kościołów  
i innych instytucji. 

Jako pierwsi w województwie podjęliśmy 
się kompleksowo budowy sieci 
dróg rowerowych. Dzisiaj są one 
wizytówką wyróżniającą nas na tle innych 
samorządów. Pierwszym etapem było 
wybudowanie trzech tras, stanowiących 
szkielet układu. Właśnie rozpoczynający 
się drugi etap, to połączenie tych tras 
w spójną sieć. Dzięki niej będzie można 
dojechać rowerem do każdej miejscowości 
gminnej, a także odkrywać na dwóch 
kółkach najciekawsze zakątki powiatu.

m. Chełmża
Chełmża

Czernikowo
Lubicz

km zmodernizowanych dróg % zmodernizowanych dróg

Łubianka
 Łysomice

Obrowo
Zławieś Wlk.

10

20

30

20%

40%

60%

80%

 40

km 50

Modernizacja dróg powiatowych na koniec 2018 r.
Modernizacja dróg powiatowych – stan na koniec 2018 r.

Modernizacja dróg powiatowych w gminach – stan na koniec 2018 r.

pozostało
104 km = 34%

34%

29%

31%

6%

V kadencja
2014-2018

88 km = 29%

III-IV kadencja
2006-2014
93 km = 31%

I-II kadencja
1998-2006
17 km = 6%
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Powiatowy Zarząd Dróg
w Toruniu

granice gminne

granice powiatu

CHEŁMŻA miejscowości gminne

drogi rowerowe, które powstaną 
w latach 2018-2022

drogi rowerowe istniejące

ilość km dróg rowerowych 
(łącznie z planowanymi do 2022 r.)

wartość inwestycji na terenie gminy

ilość km wybudowanych chodników

ilość km zmodernizowanych dróg

ilość km dróg powiatowych

11,4 km

24,1 km

36,3 km

4,3 km

10 445 845 zł

Zławieś Wielka

19,8 km

18,2 km

31,4 km

6,1 km

15 251 518 zł

Łubianka

5,0 km

3,4 km

5,4 km

5,9 km

1 452 821 zł

m. Chełmża

7,0 km

0,0 km

6,7 km

0,0 km

917 312 zł

Wielka Nieszawka

20,7 km

17,5 km

24,9 km

4,5 km

10 519 801 zł

Obrowo

25,0 km

29,2 km

39,4 km

15,5 km

19 690 620 zł

Łysomice

12,7 km

23,2 km

30,6 km

7,3 km

13 974 875 zł

Lubicz

11,2 km

38,4 km

55,0 km

9,6 km

14 509 479 zł

Czernikowo

22,4 km

43,8 km

72,6 km

14,6 km

17 698 967 zł

ChełmżaPowiatowe inwestycje drogowe
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Pierwszy powiatowy budżet nie pozwalał na realizację dalekosiężnych 
planów i zamierzeń, a jedynie umożliwiał bieżące funkcjonowanie. Rolą 
zarządu było więc skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
realizację rosnących oczekiwań społeczności lokalnych. Zaniedbane 
szkoły, szpital oraz domy pomocy społecznej wymagały inwestycji. 
Stan dróg odbiegał od wymagań użytkowników i w dużej części nie 
spełniał norm technicznych. Żeby sprostać tym oczekiwaniom należało 
budować partnerstwa finansowe, by móc – poprzez zwiększenie 
środków – skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców. 

W ciągu minionych lat powiatowy budżet wzrósł z 20 milionów 
do ponad 107 milionów w roku 2018. Możliwości realizowania 
inwestycji zwiększyły się z kwoty nieco ponad miliona do 28 mln 
w 2018 r. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony partnerów 
samorządowych oraz wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł 
finansowych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Na poziom 
wydatków wpływ ma również zakres zadań jakie podejmowaliśmy. 
Byliśmy liderem wojewódzkim w wielu projektach realizowanych 
w partnerstwie z innymi samorządami dla całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Chcąc jak najpełniej realizować swoje zadania, powiat toruński od 
samego początku wzbogacał swój budżet o środki zewnętrzne. 
Przez 20 lat udało się w ten sposób pozyskać niebagatelną kwotę 
niemal 155 mln zł! Te dodatkowe pieniądze zainwestowaliśmy 
przede wszystkim w oświatę i pomoc społeczną oraz w infrastrukturę 
drogową. 
Kolejną okazją do budowania relacji partnerskich oraz szansą na 
wspólne kształtowanie przestrzeni publicznej są Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. Edukacja zawodowa, bezpieczeństwo 
na drogach, ekologia, kształcenie dorosłych oraz wsparcie dla osób 
wykluczonych – to obszary, w których powiat toruński zainwestował 
dodatkowe środki Unii Europejskiej w ramach ZIT.

Europejska szansa została wykorzystana maksymalnie – od 2004 
roku powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne prowadziły 
obsługę wielu projektów, do których Unia Europejska dołożyła  
100 mln zł! Środki te stanowią 64,5% wszystkich zewnętrznych 
źródeł finansowania. 
To pieniądze, dzięki którym systematycznie poprawia się komfort 
mieszkańców powiatu we wszystkich dziedzinach życia.
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plan 2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002
nadwyżka/deficyt
wydatki ogółem
dochody ogółem

2001

2000

1999

50 100 mln zł-10 0

Budżet powiatu toruńskiego w latach 1999-2018Budżet powiatu toruńskiego w latach 1999-2018
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edukacja  
i pomoc społeczna

19%

      edukacja  
    i pomoc  
  społeczna
50%

20%

5%

25%

5%

30%

Struktura dodatkowych dochodów budżetowych Na co wykorzystaliśmy dodatkowe środki?

Wartości zrealizowanych projektów unijnych

Chcąc jak najlepiej realizować swoje zadania, poprawiać jakość i podejmować się nowych 
wyzwań powiat aktywnie poszukuje i zdobywa środki zewnętrzne.  

Przez dwadzieścia lat udało się pozyskać w ten sposób 155 mln zł!
Do tej kwoty powiat dołożył z własnego budżetu ponad 27 mln zł,  

co umożliwiło realizację 73 projektów za ponad 182 mln zł.

współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

drogi

drogi
45%

środki przedakcesyjne (SAPARD 
i PHARE) oraz środki z budżetu 
Unii Europejskiej 

programy ogólnopolskie  
i wojewódzkie

pozostałe zadania 
powiatu

rezerwy subwencji

60
mln zł

50

40 

30

20 

 10 

0

40,42 mln zł

11 projektów:
modernizacje 

dróg,
budowa 
ścieżek 

rowerowych

66,08 mln zł

28 projektów:
stypendia,

zajęcia 
dodatkowe,
szkolenia dla 
nauczycieli,
pracownie,
edukacja 
dorosłych

9,39 mln zł

12 projektów:
infrastruktura,

integracja i aktywizacja

66,36 mln zł

22 projekty:
wsparcie dla 

bezrobotnych,
wsparcie dla 
pracowników 

PUP

programy rządowe, fundusze celowe 9,4 mln zł 

współpraca z innymi samorządami 0,8 mln zł 

23,7 mln zł    programy rządowe, rezerwy celowe

23,6 mln zł   współpraca z innymi samorządami 

30 mln zł    środki przedakcesyjne i UE

0                       10                        20             mln zł

mln zł        60                   40                  20                  0

środki przedakcesyjne i UE   70 mln zł

rezerwy celowe 5,6 mln zł

państwowe i samorządowe 
fundusze celowe
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Jednym z najważniejszych zadań 
przypisanych samorządowi powiatowemu 
jest przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. 
Środki, którymi dysponuje oraz które aktywnie 
pozyskuje powiat, wykorzystywane są na 
wspieranie inicjatyw sprzyjających 
tworzeniu nowych miejsc pracy,  
a tym samym łagodzenie skutków bezrobocia. 

Mając na względzie różnorodność problemów,  
z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne powiat 

nieustannie od 20 lat walczy o środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na różnorodne działania, mające na celu 
ułatwienie niepełnosprawnym mieszkańcom 

powiatu toruńskiego codziennego funkcjonowania 
w społeczeństwie, w domu czy w pracy powiat 

dotychczas pozyskał ponad 19 mln zł.

W ciągu minionych 10 lat na aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych przeznaczono łącznie prawie 182 mln zł. 
Dzięki tym funduszom bezrobotni skorzystali ze szkoleń oraz 
poradnictwa zawodowego, tysiące osób otrzymało wsparcie 
finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
oraz miało szansę uzyskać nowe kwalifikacje w trakcie staży. 
Pracodawcy – dzięki uzyskanej refundacji kosztów wyposażenia 
miejsc pracy, a także możliwości zatrudniania w ramach prac 
interwencyjnych – chętniej zwiększali zatrudnienie.

Przez 20 lat ze wsparcia finansowego skorzystało łącznie aż 
20 tys. mieszkańców powiatu i podmioty, które prowadzą 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki 
pozyskanym środkom możliwa była pomoc w zaopatrzeniu  

w pomoce ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, a także 
likwidacja barier architektonicznych i transportowych.  

Setki osób skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń oraz 
miało szansę otworzyć własny biznes.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30
mln zł

25

20 

15 

10 

 5 

0

Środki pozyskane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3
mln zł

Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Środki pozyskane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych
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Istotą działalności samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów 
jest jak najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez 
profesjonalne świadczenie usług na ich rzecz. 
Dla wygody klientów w budynku znajduje się kasa, w której można na 
miejscu uregulować opłaty karta lub gotówką. Jest też oddział banku 
i bankomat. W infokiosku przy wejściu dzięki przyciskowi ZAŁATW 
SPRAWĘ, można dowiedzieć się dokąd się z nią udać, jakie dokumenty 
przygotować i jakie będą opłaty. Informacje te znajdują się też na stronie 
www.powiattorunski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Sale obsługi  
w budynku są objęte bezprzewodowym sygnałem Wi-Fi. 

Realizowane w Starostwie usługi można podzielić na dwie grupy:
Pierwszą stanowią sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z kodeksem 
postępowania administracyjnego. Jest ich w sumie ponad 100: od 
pozwoleń na budowę, rejestracji pojazdów, decyzji środowiskowych, 
pozwoleń wodno-prawnych, poprzez mniej znane jak: inwentaryzacja 
prac geodezyjnych, pozwolenia na sprowadzanie zwłok z zagranicy, nadzór 
nad stowarzyszeniami, rejestracja sprzętu pływającego czy wreszcie tak 
rzadkie jak rejestrowanie zwierząt egzotycznych czy wydawanie pozwoleń 
na hodowlę chartów myśliwskich. Drugą są te dotyczące nadzoru nad 
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i pieczy nad ich infrastrukturą 
oraz budową i utrzymaniem dróg. 

W 2011 r. powiat toruński uruchomił swój własny Geoportal! 
To prowadzona przez służby geodezyjne witryna internetowa zapewniająca 
dostęp i możliwość przeglądania, wyszukiwania i zamawiania danych 
zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 
Dzięki wprowadzanym na bieżąco wynikom pomiarów i podziałów 
geodezyjnych, dane, które można znaleźć na stronie internetowej  
www.powiattorunski.pl w zakładce Geoportal, są aktualne i dostępne 
bez wychodzenia z domu. Geoportal w ciągu 6,5 roku od jego powstania 
odwiedziło już 670 tys. osób i zgłoszono za jego pośrednictwem 26,5 tys. 
prac geodezyjnych. Posiadamy 548 stałych użytkowników, a wśród nich 
geodetów uprawnionych, pracowników gmin, straży pożarnej, policji itp.

Idąc z duchem czasu oraz by sprostać rosnącym nieustannie wymaganiom, 
w 2009 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu wdrożyło System 
Zarządzania Jakością ISO 9001. Certyfikat daje gwarancję przestrzegania 
praw interesantów, właściwego przechowywania danych i zarządzania 
siecią teleinformatyczną. Wprowadziliśmy system oceny dostawców  
i szkoleń oraz poprawiliśmy obieg informacji i komunikację wewnętrzną 
w urzędzie. Co ważne, by utrzymać Certyfikat należy regularnie poddawać 
się audytom kontrolnym. Czynimy to, bo naszym celem jest ciągła 
poprawa funkcjonowania urzędu tak, by był on przyjazny naszym klientom  
i mieszkańcom powiatu. Państwa ocena jest dla nas najważniejsza!

Ilość spraw załatwianych rocznie
w Starostwie Powiatowym w Toruniu
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Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. 
Rada podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba 
że przepisy ustawy stanowią inaczej. Przewodniczący 
rady organizuje jej pracę i prowadzi obrady, mając do 
pomocy dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje 
na sesjach zwoływanych raz w miesiącu. Rada wybiera 
zarząd powiatu, kontroluje działalność zarządu oraz 
powiatowych jednostek.

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu i liczy 5 osób.  
W skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta  
i pozostali członkowie. Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania powiatu 
określone przepisami prawa przy pomocy starostwa powiatowego 
oraz jednostek organizacyjnych, do których w powiecie toruńskim 
należą: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, szkoły 
ponadgimnazjalne, szkoły muzyczne, szkoły specjalne, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Zarząd Dróg i Centrum Usług 
Wspólnych.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym 
powiatu. To znaczy, że rada powiatu ustala prawo miejscowe 
obowiązujące na terenie całego powiatu, wybiera zarząd 
i decyduje o kierunkach jego działania, uchwala budżet i 
rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, podejmuje uchwały 
w sprawach majątkowych oraz uchwala strategie, programy 
i plany. Jej kadencja trwa 4 lata, a działalność jest jawna – 
wszyscy obywatele mają prawo do informacji o pracach rady, 
wstępu na sesje rady powiatu i jej komisji, a także dostęp do 
dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

Starosta jako przewodniczący zarządu ma przypisane 
szczególne kompetencje – organizuje pracę i przewodniczy 
obradom zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu 
oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, jest kierownikiem 
starostwa powiatowego i zwierzchnikiem pracowników 
starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
powiatowych służb, inspekcji i straży. 
Starosta jest też organem administracji przy rozstrzyganiu 
spraw indywidualnych i w ramach zleconych zadań 
rządowych gospodaruje gruntami Skarbu Państwa.

organ stanowiący i kontrolny

organ wykonawczy

RADA POWIATU

ZARZĄD POWIATU

STAROSTA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU

POWIATOWA
ADMINISTRACJA ZESPOLONA

szkoły: ponadgimnazjalne
artystyczne
specjalne

domy pomocy społecznej
środowiskowe domy samopomocy

Powiatowy Zarząd Dróg

Starostwo Powiatowe

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

Komenda Powiatowa
Policji

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

Centrum Usług Wspólnych

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii

Powiatowy Inspektorat
Sanitarny

Samorząd powiatowy – struktura
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Certyfikat Związku Powiatów Polskich
– Powiat otwarty na fundusze strukturalne

Tytuł „Partner Tworzenia Wspólnej Wartości” – za budowanie
przyjaznego klimatu dla odpowiedzialnej przedsiębiorczości

Nagroda za najlepsze stoisko promocyjne
na Dożynkach Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim

VI miejsce w kraju i I w województwie  
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP

Nominacja do tytułu „Lider Rozwoju Regionalnego”
Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Tytuł „Powiat Innowacyjny”
przyznany przez Związek Powiatów Polskich

Hit Pomorza i Kujaw – za budowę sieci dróg rowerowych
na terenie powiatu toruńskiego

II miejsce w konkursie Markowy Samorząd
Wolters Kluwer Polska

Certyfikat wdrożenia ISO 9001
w Starostwie Powiatowym w Toruniu

Hit Pomorza i Kujaw – za systemowe doskonalenie 
modelu organizacji pracy i obsługi klienta

Nagroda za najlepsze stoisko promocyjne
na Dożynkach Wojewódzkich w Chełmnie

Hit Pomorza i Kujaw – za koordynację projektu stypendialnego 
dla całego województwa z wykorzystaniem środków UE

Hit Pomorza i Kujaw  
za restrukturyzację i prywatyzację Szpitala w Chełmży

Wyróżnienie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych – „Proobywatelski Samorząd”
XIII miejsce w kraju i II w województwie  
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP
Certyfikat Marszałka Województwa 
za wkład w wykorzystanie funduszy unijnych
Hit Pomorza i Kujaw  
– za modelowy budżet obywatelski powiatu toruńskiego

Perły Samorządu – I miejsce w rankingu 
„Skarbnik Samorządu 2018”

VII miejsce w kraju i I w województwie  
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP
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Chcąc podsumować jakiś okres działalności każdy poszukuje 

obszarów, które są przełomowe, bądź wyróżniają go na tle 
innych. Dokonując oceny powinniśmy kierować się nie tylko 

własną opinią, ale przede wszystkim słuchać innych. Stąd 
najbardziej cieszy nas fakt, że w rankingu Związku Powiatów 

Polskich od lat utrzymujemy się nie tylko w wojewódzkiej, ale 
i w krajowej czołówce. Liczne nagrody HIT Pomorza i Kujaw czy 
też 2. miejsce w konkursie Markowy Samorząd potwierdzają tę 
kompleksową ocenę dokonaną przez korporację samorządową. 

Aktywność 
samorządowców  

w wielu dziedzinach 
sprawiła, że w roku 
jubileuszu 20-lecia 

powiat toruński może 
cieszyć się opinią 

wojewódzkiego 
prymusa i świetną 

lokatą krajową!

Istotna i wyróżniająca nas na tle innych samorządów jest 
realizacja projektów unijnych – zarówno tych partnerskich, 

jak i innowacyjnych czy ponadnarodowych. Byliśmy m.in. 
krajowymi prekursorami projektów stypendialnych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa 
i jako jedyni w kujawsko-pomorskiem realizowaliśmy 

innowacyjny projekt ponadnarodowy w zakresie 
kształcenia zawodowego. Nasze doświadczenia w tym 

zakresie służą w przygotowywaniu rozwiązań modelowych 
dla całego regionu. 
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Dane Teleadresowe
STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl 
www.powiattorunski.pl
      /PowiatTorunski/
        powiat toruński
      /powiat.torunski/

Starosta, Wicestarosta 
 Sekretariat: tel. 56 662 88 00

Sekretarz, Skarbnik Powiatu
 Sekretariat: tel. 56 662 88 88
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 Naczelnik Wydziału – tel. 56 662 88 06, e-mail: org@powiattorunski.pl
 Kancelaria – tel. 56 662 88 88
 Biuro Rady – tel. 56 662 88 21, e-mail: biurorady@powiattorunski.pl
 Portiernia – tel. 56 662 88 23

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Geodeta powiatowy – tel. 56 662 88 83
 Gospodarka nieruchomościami – tel. 56 662 88 61, 62, 63, 64
 Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – tel. 56 662 88 65
 Ewidencja gruntów i budynków – tel. 56 662 88 68, 69, 70
 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – tel. 56 662 88 71
 e-mail: geodezja@powiattorunski.pl

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
 Naczelnik Wydziału – tel. 56 662 88 40
 Edukacja – tel. 56 662 88 41, e-mail: m.sienkiewicz@powiattorunski.pl
 Sprawy społeczne – tel. 56 662 88 42, 46, j.rybitwa@powiattorunski.pl,
         m.glowacka@powiattorunski.pl
 Sport – tel. 56 662 88 47, m.kwiatkowski@powiattorunski.pl

Wydział Finansowy
 Główna Księgowa – tel. 56 662 88 39
 Finanse – tel. 56 662 88 30 do 37
 Kasa – tel. 56 662 88 73
 e-mail: finanse@powiattorunski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 56 662 88 11, e-mail: konsumenci@powiattorunski.pl

Wydział Środowiska
 Naczelnik Wydziału, Geolog powiatowy – tel. 56 662 88 60
 Gospodarka wodna, melioracje – tel. 56 662 88 58
 Ochrona środowiska – tel. 56 662 88 55
 Wyłączenia gruntów, sprzęt pływający – tel. 56 662 88 57
 Ochrona przyrody, leśnictwo – tel. 56 662 88 56, 79
 Gospodarka odpadami – tel. 56 662 88 59
 e-mail: srodowisko@powiattorunski.pl

Wydział Promocji i Rozwoju
 Naczelnik Wydziału – tel. 56 662 88 50, e-mail: integracja@powiattorunski.pl
 Promocja – tel. 56 662 88 51, e-mail: promocja@powiattorunski.pl
 Współpraca z mediami – tel. 56 662 88 52, e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl
 Fundusze UE – tel. 56 662 88 53, e-mail: fundusze@powiattorunski.pl
           e-mail: projekty@powiattorunski.pl 

Wydział Architektury i Budownictwa
 Naczelnik Wydziału – tel. 56 662 89 40, e-mail: k.melkowski@powiattorunski.pl
 Sekretariat – tel. 56 662 89 30
 e-mail: architektura@powiattorunski.pl
 e-mail: bud@powiattorunski.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
 Naczelnik Wydziału – tel. 56 662 89 10, e-mail: d.gredecki@powiattorunski.pl
 Rejestracja pojazdów – tel. 56 662 89 22, e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
 Wydawanie praw jazdy – tel. 56 662 89 15, e-mail: komunikacja@powiattorunski.pl
 Transport – tel. 56 662 89 11, e-mail: transport@powiattorunski.pl

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 56 662 87 87, mail: sekretariat.torun@pupchelmza.pl
 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża,  
 tel. 56 675 15 31, mail: sekretariat@pupchelmza.pl
 Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie, ul. Słowackiego 14, 87-640 Czernikowo,  
 tel. 54 287 55 97, mail: czernikowo@pupchelmza.pl

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 40 82, szkola@zsgronowo.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 24 19, zs_chelmza@poczta.onet.pl

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 56 80, zsswchelmzy@gmail.com

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 21 76, sm.chelmza@gmail.com
 Filia Lubicz – Zespół Szkół nr 1, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz Górny, tel. 668 147 095

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży
ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 67 27, porpsych@wp.pl
 Filia w Dobrzejewicach w budynku DPS, Dobrzejewice 62, 87-123 Dobrzejewice,  
 tel. 56 678 64 62, poradniapp.dobrzejewice@neostrada.pl
 Oddział w Grębocinie, ul. Szkolna 8, 87-122 Grębocin, tel. 56 622 45 65
 Oddział w Złejwsi Wielkiej, w budynku Urzędu Gminy, ul. Handlowa 7,  
 87-134 Zławieś Wielka, tel. 56 676 77 71
 Oddział w Małej Nieszawce, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Leśna 1, 
 87-103 Mała Nieszawka, tel. 56 678 12 19 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 56 662 87 50, sekretariat@pcpr-torun.pl

Dom Pomocy Społecznej w Browinie
Browina 57, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 71 11, browina@home.pl

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
Dobrzejewice 62, 87-123 Dobrzejewice, tel. 56 678 64 12, domkombatanta@poczta.onet.pl 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży
ul. Szkolna 8, Pigża, 87-152 Łubianka, tel. 56 674 08 00, pigza@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 18, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, tel. 56 678 72 80, dps.w.nieszawka@o2.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 78 61, sds.chelmza@interia.pl

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
Browina 59, 87-140 Chełmża, tel. 56 645 98 88, sekretariat@cuw.powiattorunski.pl

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Polna 113, 87-100 Toruń, tel. 56 66 44 775, pzdtorun@wp.pl


