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         Toruń, 31.03.2021 r. 

 

SPRAWOZDANIE z postępów 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 

Wsparcie lokalnego rynku 

pracy - realizator: 

Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego 

w Toruniu 

 

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. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. Powiatowy 

Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu 

 

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 interwencyjne. Promocja tych instrumentów oraz 

zaangażowanie w pozyskiwanie dodatkowych środków na ten cel 

umożliwiły realizację założeń Programu Rozwoju na poziomie wyższym 

od przyjętego pomimo trudności wynikających z ogłoszeniem w 2020 r. 

stanu epidemii i ogromnym zaangażowaniem pracowników urzędu          

w realizację narzędzi Tarczy Antykryzysowej. W 2020 r. udzielono 

wparcia na ochronę 8947 miejsc pracy wydatkując na łagodzenie 

skutków pandemii kwotę 40,3 mln zł. 

2020 - ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności - 114 

2020 - ilość utworzonych miejsc pracy - 80 

 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2020 

Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego 

w Toruniu 

 

 

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 
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bezrobotnych 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 

Rozbudowa i poprawa 

standardu infrastruktury 

transportowej, drogowej 

– realizator:  

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Toruniu 

 

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 chodników 4 km,  

- budowa ścieżek rowerowych 50 km. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w latach 2017-2020 -

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Toruniu 

 

ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2017 r. 

 

W 2017 roku dokonano 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 mineralno-bitumicznej, 

wykonano odwodnienie, uporządkowano pobocze wraz z zielenią 

drogową, zamontowano oznakowanie pionowe i poziome oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 

2003C Siemoń – Łążyn  na odcinku o  długości 4,427 km oraz  drogi 

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 wodno-

ściekowej, w tym: wykonano 5 wpustów, 240 mb chodnika w m. Siemoń 

przy DP 2015C i 95 mb chodnika przy DP 2003C. 
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REMONTY DRÓG POWIATOWYCH 2017 r. 

 

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. 

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. 
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CHODNIKI 2017 r. 

 

Na terenie Powiatu Toruńskiego wybudowano ciągi pieszo-rowerowe                          

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. 

 

W 2018 roku dokonano przebudowy 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

W 2019 roku wykonano przebudowę 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 pieszo-rowerowe                          

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 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 
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- 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 

 

W 2020 roku wykonano przebudowę 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 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 
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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 pieszo-rowerowych 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. 

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 

pieszo-rowerowych i peronów autobusowych. Poprzez przebudowę drogi 

zwiększona została atrakcyjność terenów inwestycyjnych na terenie 

gminy Lubicz.  
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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 mineralno-bitumicznej, 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: 

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. 

 



10 
 

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. 

 

 

Realizacja założeń  

w latach 2017-2020 

Powiatowy Zarząd Dróg 

 

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

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 społecznego 

-realizator: 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w  

Toruniu 

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 3 000 osób. 

 

 

 

 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. 

Powiatowe Centrum 

 

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 zrealizować 

zaplanowane w projekcie indywidualne i warsztatowe formy wsparcia. 

Wykwalifikowana oraz zatrudniona do tego celu kadra zapewniła: 

specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, 
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Pomocy Rodzinie w 

Toruniu 

mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia, warsztaty 

wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla 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 

,,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 



12 
 

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: 

 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 
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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 Kujawsko-

Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do 

realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry 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 

dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców.  



14 
 

 

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 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 
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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. 

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            
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– 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 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 

Unowocześnienie bazy 

edukacyjnej -  

realizator: 

dyrektorzy 

poszczególnych placówek 

oświatowych 

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. 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Chełmży  

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

 

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 . 
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w 2020 r. 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 365+Microsoft Teams. Nowe technologie 

cyfrowe w edukacji”, szkolenie „Analiza wyników kształcenia oraz 

monitorowania pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy    

w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły.”, 

szkolenie „Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla zaawansowanych”, 

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”. 

W tym samym czasie ze wspartych pracowni skorzystało: 153 uczniów    

w   Branżowej Szkole I stopnia oraz 219 uczniów/słuchaczy                       

w Technikum/Szkoły Policealnej. 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Chełmży  

Realizacja założeń 

w latach 2017-2020 

 

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 
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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 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. 

 

Zespół Szkół, CKU 

Gronowo  

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. 

 

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),   

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 
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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), 

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 drogowego                    

w zawodzie technik logistyk i kierowca mechanik; pracownię kucharza     
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Zespół Szkół, CKU 

Gronowo  

Realizacja założeń 

w latach 2017-2020 

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), 

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 
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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 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 
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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, 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 

spawania MIG/MAG i MMA, 6 inwertorów spawalniczych do 
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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 osobo-szkolenia 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.  

 

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży  

 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. 

 

W 2020 r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży wsparte 

zostały 2 pracowni - pracownia gastronomiczna i pracownia 

konfekcjonowania i przechowania wyrobów cukierniczych - 170.289,00 zł 

(środki trwałe),  

W ramach projektu "Eugeniusz 3D" zakupiono drukarkę i zestaw 

komputerowy w kwocie21.967,00 zł 

Dzięki projektowi "Zdalna Szkoła" zakupiono laptopy i tablet w kwocie 

21.967,00 zł. 

Liczba uczniów podnoszących kwalifikacje: 10 osób. 

Dofinansowano studia dla 6 nauczycieli studia podyplomowe w kwocie 

4046 zł;  

W szkoleniach w zakresie drukarki 3D, robotyki, kursu baristy 

uczestniczyło 5 nauczycieli.  

 

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży 

Realizacja założeń  

w  latach 2017-2020 

 

 

Z dniem 1 września 2019 r. został oddany do użytku nowy budynek 

szkolny, w którym znajdują się trzy w pełni wyposażone                               

w najnowocześniejszy sprzęt pracownie: krawiecka, cukiernicza                   
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i budowlana (w pierwszej połowie 2020 r. zaplanowano wyposażenie 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 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 
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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 

     55  wspartych pracowni. 

2 129 uczniów podnoszących kwalifikacje. 

   424  nauczycieli podnoszących kwalifikacje. 

 

Cel strategiczny 5 

Rozwój ochrony zdrowia -  

realizator: 

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

 

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. 

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. 

 

W ramach realizowanego celu Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży 

zakończył prace budowlane w zakresie projektu pn. „Przebudowa 

i rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 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 

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 informacyjno-edukacyjnych. 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.  

1  unowocześniony szpital 

151    badań profilaktycznych 
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Realizacja założeń 

w latach 2017-2020  

 

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

 

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 Opiekuńczo-Leczniczego       

w Browinie", 

"Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego 

w Chełmży", 

"Budowa instalacji pomp ciepła w budynku Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego 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 

 

Cel strategiczny 6 

Poprawa standardu usług 

świadczonych przez 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu i podległe 

instytucje 

realizator: 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

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. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2020 r. 

 

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 na 

lata 2014-2020, w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo 

przechowywania danych, ułatwi urzędnikom pracę na dokumentach 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). 

Realizacja założeń 

w latach 2017-2020 

 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego      

- w trakcie realizacji.  

Na koniec 2020 roku zrealizowana została w 50%.  
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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. 
 
Zadanie to jest związane z dostosowaniem zasobu geodezyjnego                 
i kartograficznego zgromadzonego w starostwie do aktualnych 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  

w latach 2017-2020 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego - w trakcie realizacji. 

 

 


