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Program rozwoju Powiatu Toruńskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
Nr XXXIII/216/2017 z 30 listopada 2017 r. Jest dokumentem operacyjnowdrożeniowym opracowanym zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Cel strategiczny 1
Wsparcie lokalnego rynku
pracy realizator:
Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.

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.
Promocja samozatrudnienia była jednym z najbardziej istotnych działań
służących rozwojowi przedsiębiorczości. Polegała ona na udzielaniu wsparcia
finansowego osobom, które wyrażały zainteresowanie uruchomieniem
własnej działalności gospodarczej. Urząd refundował także pracodawcom
koszty wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy. Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych odbywała się również poprzez organizacje
staży, prac interwencyjnych oraz refundacje części kosztów zatrudnienia osób
do 30 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilość ofert subsydiowanych - 1653
ilość ofert niesubsydiowanych - 2100
podjęcia prac subsydiowanych - 743
dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej - 155
podjęcie prac niesubsydiowanych - 2951
ilość osób przeszkolonych - 324
poradnictwo indywidualne - 73
poradnictwo grupowe - 16
informacja zawodowa – 675

Cel strategiczny 2

Rozbudowa i poprawa
standardu infrastruktury
transportowej, drogowej –
realizator:
Powiatowy Zarząd Dróg

Realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.
Cel strategiczny 3

Priorytet na lata 2017-2020 2A. bezpieczeństwo użytkowników - położenie większego nacisku na zadania
i ich elementy poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg,
2B. ścieżki rowerowe - sposób na rozwój taniego, bezpiecznego
i niskoemisyjnego systemu transportu, także cenny element potencjału
turystyczno-rekreacyjnego obszaru.
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - wyremontowanie,
modernizacja 76 km dróg powiatowych, budowa 4 km chodników, budowa
50 km ścieżek rowerowych.
Remonty i modernizacja dróg powiatowych – 18,9 km
Budowa chodników – 0,7 km
Ścieżki rowerowe – 8 km.

Ograniczenie skali
wykluczenia społecznego realizator:
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.

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.
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - unowocześnienie 2
placówek pobytu, realizacja 7 programów wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, objęcie wsparciem 3000 osób.
W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu objęło wsparciem
około 1.129 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowano takie
programy jak: „Rodzina w Centrum”, „Rodzina w Centrum 2”, „Program
Korekcyjno-Edukacyjny”, „Program wyrównywania różnic między regionami”,
„Aktywny samorząd” obejmujące m.in. takie działania jak: specjalistyczne
poradnictwo, przyznawanie świadczeń pieniężnych, pomoc w integracji ze
środowiskiem dla osób, które. opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze,
prowadzenie chronionych mieszkań, powiatowych ośrodków wsparcia,
interwencje kryzysowe. PCPR wykonywało zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych, była realizowana przez Powiatowy
Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego (obsługa środków przez PCPR). W
zakresie wsparcia seniorów PCPR we współpracy i partnerstwie realizowało
następujące zadania: poradnictwo prawne i obywatelskie oraz udział w
projektach: „Dokąd zmierza rodzina”, „Inkubator Partycypacji Społecznej
Seniorów – zintegrowane działania szkoleniowo – konsultacyjne dla osób
starszych”, „Kalendarz Aktywnego Seniora”, „Pracownia przedsiębiorczości
społecznej i wolontariatu – w poszukiwaniu aktywnych form integracji
międzypokoleniowej”.

Cel strategiczny 4
Unowocześnienie bazy
edukacyjnej realizator:
dyrektorzy poszczególnych
placówek oświatowych

Priorytet na lata 2017-2020 - nowoczesne pracownie naukowodoświadczalne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pozwalający szkolić
specjalistów z umiejętnościami praktycznymi, poszukiwanymi na rynku pracy.
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - 63 wsparte pracownie,
2800 uczniów i 122 nauczycieli podnoszących kwalifikacje.
Systematyczne doposażenie szkół w narzędzia technologii informacyjnej

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w
Chełmży - realizacja założeń,
działania podejmowane w
2018 r.

- zapewnienie dostępu do wifi na terenie całej szkoły; przygotowanie 12
stanowisk komputerowych umożliwiających prowadzenie zajęć z
wykorzystaniem IT w czytelni szkolnej; zakup 3 tablic interaktywnych z
laptopami.
Systematyczne doposażenie pracowni do kształcenia ogólnego
- wyposażenie w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
gabinetów matematycznych w 10 tabletów z oprogramowaniem do
nauczania matematyki, rzutnik z ekranem.

Systematyczne doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego
- zakup w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” zestawy
klocków Lego do programowania i drony; przygotowanie dwóch w pełni
wyposażonych pracowni do kształcenia w zawodzie technik informatyk;
oddanie do użytku pracowni gastronomicznej z sześcioma w pełni
wyposażonymi i stale wzbogacanymi stanowiskami egzaminacyjnymi,
pracowni hotelarskiej (recepcja) i obsługi konsumenta; utworzenie i
wyposażenie pracowni hotelarskiej (pokój gościnny) i opieki nad dzieckiem.
W roku szkolnym 2017-2018 doposażono następujące pracownie:

Zespół Szkół, CKU Gronowo
- realizacja założeń,
działania podejmowane w
2018 r.

1. zakupiono wyposażenie do pracowni spedycyjno-logistycznej,
2. zakupiono specjalistyczne oprogramowanie tablic interaktywnych do
nauczania języków obcych w pracowniach językowych,
3. zakupiono komponenty systemu JD LINK do pracowni zawodowej w
zakresie technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
4. 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,
5. przebudowano część internatu w celu utworzenia pracowni hotelarskiej, I
etap w 2017 roku za kwotę 99 tys. zł, II etap w 2018 roku za kwotę 137 tys. zł;
w 2018 roku zakupiono wyposażenie powstałej w budynku internatu
pracowni hotelarskiej za kwotę blisko 60 tys. zł.,
6. wymieniono komputery w salach lekcyjnych,
7. dokonano modernizacji stacji diagnostycznej,
8. na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców zakupiono nowy pojazd do
nauki jazdy Toyota Yaris,
9. zakupiono do sal lekcyjnych trzy monitory interaktywne pozwalające
korzystać z programów Smart, co pozwala na wykorzystywanie nowatorskich
metod prowadzenia zajęć z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych,
10. 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,
11. w ramach realizacji projektu „Powiatowi zawodowcy” zakupiono 20
komputerów stacjonarnych o bardzo wysokiej wydajności, zakupiono
również 20 tabletów do interaktywnej nauki przedmiotów zawodowych,
12. w ramach realizacji projektu: „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
zakupiono 10 tabletów do interaktywnego nauczania matematyki w małych
grupach. Zakupiono sprzęt sceniczny do realizacji zajęć z realizacji dźwięku,
13. 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 tys. zł, było to 12 zestawów panelowych i
dydaktycznych,
Doposażenie pracowni naukowo – doświadczalnych w Zespole Szkół, CKU w

Gronowie łączyło się z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli. W latach
2017/2018 nauczyciele podjęli studia podyplomowe na kierunkach:
Transport i logistyka (1 osoba), Grafika Komputerowa i Multimedia (1 osoba),
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych (1 osoba), Aplikacje
internetowe i mobilne (1 osoba), Logistyka w biznesie (1 osoba), Budowa,
diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych (1 osoba) oraz
Agrotronika (3 osoby). Ponadto brali udział w licznych szkoleniach i
warsztatach.
Łącznie ze wspartych pracowni w roku szkolnym 2017/2018 skorzystało: 74
uczniów w Branżowej Szkole I stopnia oraz 326 uczniów w Technikum.

Zespół Szkół im. Unii
Europejskiej w Chełmży realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.

1. w ramach realizacji projektu „Powiatowi Zawodowcy” w 2018 roku
przewidziano dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 Specjalnej w
Chełmży następujące formy wsparcia: kurs rękodzieła krawieckiego, kurs
cukiernictwa, tworzenie receptur gastronomicznych, kurs sztuki murarskiej,
kurs obsługi programów kosztorysowych i graficznych edytorów grafiki,
praktyki zawodowe. Wsparciem objęto: kurs rękodzieła krawieckiego - 3
uczniów; tworzenie receptur gastronomicznych - 4 uczniów; kurs obsługi
programów kosztorysowych i graficznych edytorów grafiki - 4 uczniów. W
ramach projektu zakupiono doposażenie dla: pracowni krawieckiej –
Overlock, wytwornica pary, nożyce do krojenia tkanin; pracowni
cukiernictwa – ekspres do kawy, miksery z misą, wagę pomiarową, zestaw
garnków, oprogramowanie – program komputerowy spiżarnia, zestaw
komputerowy; roboty kuchenne wieloczynnościowy, zestaw noży; pracowni
montera – szlifierka, dalmierz laserowy, mieszarka, pilarka tarczowa,
odkurzacz przemysłowy, laser krzyżowy, młotowiertarka, strug, wiertarkowkrętarka, wyrzynarka,
2. obecnie trwa realizacja projektu: „Wykonanie pracowni krawieckiej,
pracowni cukiernictwa oraz montera robót zabudowy i robót
wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”.

Cel strategiczny 5
Rozwój ochrony zdrowia realizator:
Szpital Powiatowy spółka z
o.o. w Chełmży

Realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.

Priorytet na lata 2017-2020 - wysokie standardy opieki - najważniejszym
wyzwaniem na ten okres programowy jest poprawa jakości usług
medycznych, świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chełmży.
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020 - 1 unowocześniony
szpital, 1500 badań profilaktycznych.
W 2018 roku Szpital zakończył projekt pn. „Budowa instalacji pomp ciepła w
budynku ZOL w Browinie - upowszechnianie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii”, w ramach którego wybudowano i zainstalowano sondy wraz
z zakupem dwóch pomp ciepła. Wartość tego zadania wyniosła 967 tys., a
wartość dofinansowania wyniosła 500 tys. zł.
Szpital jest w trakcie realizacji projektów, które zamierza zakończyć do końca
2020 roku:
1. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZOL w Browinie”, zadanie polega na
częściowej rozbiórce, rozbudowie i przebudowie obecnego obiektu, instalacji
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, połączenie
z pompami ciepła, zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia. W ramach

tego zadania powstanie dodatkowa powierzchnia dla kolejnych 26 łóżek.
Wartość projektu wynosi 6,5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 4,5 mln
zł.
2. „Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego
w Chełmży”, którego celem jest modernizacja obecnych oddziałów i zakup
sprzętu medycznego. Na chwilę obecną szpital doposażył oddziały w 75
nowych sprzętów medycznych oraz wykonał prace remontowe w oddziale
chorób wewnętrznych i oddziale chirurgii ogólnej. Aktualnie Spółka
przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na II cześć prac remontowych.
Wartość zadania wyniesie 3 mln zł, a dofinansowanie 1,8 mln zł.
3. „Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w Szpitalu
Powiatowym w Chełmży”. Jego celem jest zwiększenie udziału w badaniach
profilaktycznych raka jelita grubego aktywnych zawodowo mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza powiatów stanowiących
tzw. „białe plamy”. Projekt zakłada przebadanie 1500 osób w latach 20172020. Całkowity koszt zadania to 1.500.000 zł, a dofinansowanie stanowić
będzie 95% wartości kosztów kwalifikowalnych. Program cieszy się bardzo
dużą popularnością wśród pacjentów. Szpital do końca grudnia 2018 roku
przebadał 946 pacjentów, z czego wynika, iż miesięcznie realizuje 165%
założonego miesięcznego wykonania.
4. Trzeci etap informatyzacji Szpitala. Wartość tego zadania wynosi 870 tys.
zł., z czego dofinansowanie wyniesie 739 tys. zł. Zadanie dotyczy budowy
Kujawsko-Pomorskiego Systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji
medycznej.
Cel strategiczny 6
Poprawa standardu usług
świadczonych przez
Starostwo Powiatowe w
Toruniu i podległe instytucje
realizator:
Starostwo Powiatowe w
Toruniu

Realizacja założeń, działania
podejmowane w 2018 r.

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.

Informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu toruńskiego - digitalizacja
dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz
przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu
toruńskiego. 20 września 2018 r. podpisano umowę nr OR.273.111.2018 na
realizację opisanego zadania. Środki własne powiatu oraz Unii Europejskiej w
ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Wydatek zaplanowany na 2018 r. – 120 823 zł, wydatkowano 120 089 zł.

