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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Toruńskiego  

 

przedkładam Państwu raport o stanie powiatu za rok 2021, który stanowi podsumowanie 

naszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju Powiatu Toruńskiego w minionym roku.  

To kompletne i szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego. 

Niniejszy dokument prezentuje cele oraz kierunki działań, jakie wyznaczają sobie władze 

samorządowe powiatu i pokazuje pozytywne zmiany, które wspólnie udało nam się 

zapoczątkować. 

Pomimo pandemii COVID-19, w roku 2021 rozpoczęliśmy szczególnie ważne dla mieszkańców 

inwestycje i pozyskaliśmy imponujące dotacje ze środków zewnętrznych. Z dumą mogę 

przyznać, że zrealizowaliśmy zdecydowaną większość celów, jakie planowaliśmy na ubiegły 

rok. To wspólny sukces samorządowców i pracowników Starostwa Powiatowego. 

Informacje zawarte w raporcie potwierdzają, że nasz powiat to miejsce przyjazne 

mieszkańcom, turystom i inwestorom. 

Wierzę, że przedłożony dokument pozwoli Państwu lepiej poznać działania samorządu 

powiatowego w najistotniejszych dziedzinach życia społecznego. Niech będzie to przyczynek 

do owocnej i merytorycznej dyskusji o rozwoju naszego powiatu. 

 

Starosta Toruński 

Marek Olszewski 
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I. Wprowadzenie 

Powiat Toruński położony jest w centrum województwa kujawsko pomorskiego. Jest 

jednym spośród 19 powiatów w województwie i jednym z 380 powiatów w kraju. Sąsiaduje  

z powiatem chełmińskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, aleksandrowskim, 

inowrocławskim oraz bydgoskim. Siedzibą powiatu jest Toruń, który jako miasto na prawach 

powiatu nie wchodzi w jego skład. Powiat obejmuje łącznie 9 gmin: 1 gminę miejską oraz 8 

gmin wiejskich. Obejmuje obszar 1 230 km².  

 Położenie i podział administracyjny powiatu 

 

Mapa 1. Powiat Toruński, podział na gminy  

 

Źródło: www.powiattoruński.pl  

 

 

 

 

 

http://www.powiattoruński.pl/


  

5 

 

Tabela 1. Powiat Toruński, podział administracyjny 

Nazwa Powiat Toruński  

Siedziba władz miasto Toruń 

Okres, którego dotyczy 
raport 

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.  

Liczba mieszkańców 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2021 r. (tj. 
według ostatnich 
dostępnych danych 
GUS) 

 

 

110 053 
 

Powierzchnia 1 230 km2 

Podział 
administracyjny  

Powiat Toruński składa się z 8 gmin i 1 miasta: 

- miasto Chełmża 

- gmina Chełmża 

-gmina Czernikowo 

- gmina Lubicz 

- gmina Łubianka 

- gmina Łysomice 

- gmina Obrowo 

- gmina Wielka Nieszawka 

- gmina Zławieś Wielka  

Źródło: opracowanie własne OR 

 Demografia  

Tabela 2. Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego  

Liczba mieszkańców 110 053 

Kobiety 55 768 

(50,7%) 

Mężczyźni 54 285 

(49,3%) 

Współczynnik feminizacji (Na każdych 100 

mężczyzn przypadają 103 kobiety) 

Współczynnik maskulinizacji (Na każde 100 

kobiet przypada 97 mężczyzn) 

Źródło: GUS, 31.XII.2021 
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Wykres 1. Populacja – powiat toruński w latach 1995 – 2021  

 
Źródło: GUS, 31.XII.2021 

 

II. Rada Powiatu Toruńskiego  

Rada powiatu jest organem stanowiącymi i kontrolnym powiatu. W skład Rady wchodzi 23 

Radnych.  

W skład Rady Powiatu Toruńskiego VI Kadencji wchodzą: 

 Graczyk Mirosław – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Członek 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

 Jałocha Andrzej – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej, 

 Janiaczyk–Dąbrowska Agnieszka – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej, 

 Jankierska–Wojda Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, Członek Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

 Kaczmarek Kazimierz – Etatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

 Kałamarski Jacek – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Członek 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,  
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 Kazaniecki Wiesław – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej,  

 Kłosińska Mirosława – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego, Członek 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  

 Kononiuk Janusz – Etatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Statutowo-

Regulaminowej,  

 Kowalski Łukasz Rafał – Nieetatowy Członek Zarządu, Członek Komisji Budżetu  

i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

 Kwiatkowska Danuta – Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej  

oraz Członek Komisji Rewizyjnej, 

 Lewandowski Rafał – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Członek 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

 Nawrotek Mirosław – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Członek 

Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Olszewski Marek – Starosta Toruński, Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej,  

 Polikowski Paweł – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Członek Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  

 Ramlau Michał – Wicestarosta Toruński, Członek Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  

 Siemianowski Andrzej – Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej,  

 Skiba Piotr – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, 

 Syroka Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Członek Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej,  

 Walczyński Andrzej – Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, 

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

 Wierzbicki Tomasz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Członek Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, 

 Zakrzewska Edyta – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetu 

i Finansów, 

 Zakrzewski Tomasz – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej.  
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W skład Prezydium Rady Powiatu Toruńskiego na mocy uchwały wchodzą: 

1) Paweł Polikowski – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – wybrany na mocy 

Uchwały Nr I/1/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.  

2) Mirosława Kłosińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego – wybrana na 

mocy Uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.  

3) Leszek Syroka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – wybrany na mocy 

Uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r.  

 

 Zadania powiatu 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują siedem 

zasadniczych grup tematycznych, takich jak: 

- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka; 

- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo, 

leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany; 

- działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy, 
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- ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, 

ochrona dóbr 

- kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2022 poz. 528) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport  

o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu  

i budżetu obywatelskiego. 

Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym 

raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, po zakończeniu której rada powiatu 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Realizacja Uchwał Rady Powiatu Toruńskiego za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego 

Raportu (str. 256 - 266).  

 

III. Zarząd Powiatu Toruńskiego  

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. Zakres zadań i kompetencje zarządu 

precyzuje ustawa o samorządzie powiatowym. W skład Zarządu Powiatu Toruńskiego wchodzi 

5 członków.  

Zarząd Powiatu Toruńskiego odbył w 2021 roku 54 posiedzenia, w trakcie których podjął 166 

uchwał. Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu, który odpowiada za wykonywanie 

uchwał rady powiatu i zadań powiatu. Ponadto liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach 

szczegółowo określają zakres zadań realizowanych przez zarząd powiatu. Należą do nich  

w szczególności:  

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,  

2. wykonywanie uchwał rady,  

3. gospodarowanie mieniem powiatu,  

4. wykonywanie budżetu powiatu,  

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.  

Zarząd Powiatu Toruńskiego wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego 

w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 
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(od lewej: Etatowy Członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek, Nieetatowy Członek Zarządu Łukasz 

Kowalski, Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, Etatowy 

Członek Zarządu Janusz Kononiuk) 

 

IV. Starostwo Powiatowe w Toruniu 

1. Wydziały, Biura i Samodzielne stanowiska – realizacja zadań 

W 2021 roku w Starostwie odbyło się 10 postępowań konkursowych na stanowiska 

urzędnicze, w tym: na 1 etat do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 4 etaty - Wydział 

Komunikacji i Transportu, 1 etat - Wydział Architektury i Budownictwa, 1 etat - Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 1 etat – Wydział Projektów Europejskich, 

Informacji i Współpracy z Mediami, 1 etat – Sekretarz Powiatu oraz jedno postępowanie 

nierozstrzygnięte do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

W roku ubiegłym 10 pracowników odbyło służbę przygotowawczą, zakończoną 

pozytywnym zaliczeniem egzaminu. 

Na koniec grudnia liczba zatrudnionych wynosiła 153 osoby, w tym: 

 Stanowiska pomocnicze i obsługi - 8 osób 

 Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót 

publicznych lub prac interwencyjnych - 13 osób 
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 Stanowiska kierownicze urzędnicze - 13 osób 

 Stanowiska osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania - 5 osób 

Wydział Komunikacji i Transportu 

Wydział, mimo panującej pandemii, przez cały 2021 rok był dostępny dla klientów. Aby 

ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie w urzędzie, wizytę dotyczącą ewidencji 

pojazdów należało wcześniej umówić poprzez działający system kolejkowy. Klienci 

załatwiający sprawy dotyczące ewidencji kierowców, krajowego transportu drogowego czy też 

zarządzania ruchem na drogach byli obsługiwani bez wcześniejszej rezerwacji terminu, jednak 

ilością osób jednocześnie wchodzących do budynku sterował punkt informacyjny na parterze. 

Niezależnie od umówionych wcześniej wizyt, klientom umożliwiono składanie wniosków  

w biurze podawczym.  

Wprowadzone ograniczenia oraz środki bezpieczeństwa pozwoliły zminimalizować ryzyko 

rozprzestrzenienia się epidemii przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości obsługi klientów.  

W 2021 w Wydziale Komunikacji i Transportu wydano 16910 decyzji dotyczących ewidencji 

pojazdów, 2835 decyzji dotyczących ewidencji kierowców, 377 decyzji dotyczących transportu 

drogowego oraz nałożono 1337 kar administracyjnych za nieterminowe dokonanie czynności 

zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.  

 

Wykres 2. Decyzje wydane w Wydziale Komunikacji i Transportu w latach 2020-2021 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Komunikacji i Transportu 

W całym roku wydano łącznie 12755 kompletów tablic rejestracyjnych (w 2020 roku wydano 

10958 kpl.), natomiast wszystkich druków komunikacyjnych wydano 61552 sztuk (w 2020 roku 

wydano 56466 szt.).  

14724

2415 246 337

16910

2835
377 1337

REJESTRACJA PRAWA JAZDY TRANSPORT KARY

Wydane decyzje w latach 2020 - 2021

2020 2021
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Wykres 3. Liczba wydanych tablic i dokumentów 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Komunikacji i Transportu 

W 2021 roku Powiat Toruński był organizatorem przewozów w ramach publicznego transportu 

zbiorowego dla 3 linii komunikacyjnych: 

1. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy-Zelgno-Dźwierzno-Zelgno-Zalesie-Pluskowęsy-
Chełmża. 

2. Chełmża-Dziemiony-Witkowo-Liznowo-Zelgno Bezdół-Grzegorz-Dziemiony-Skąpe-
Chełmża. 

3. Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra-Kończewice-Chełmża. 

Linie te zostały uruchomione w porozumieniu z Wójtem Gminy Chełmża. 

Łączna długość linii wynosiła: 74,25 km; w tym: 

1. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy-Zelgno-Dźwierzno-Zelgno-Zalesie-
Pluskowęsy-Chełmża – 27,55 km. 

2. Chełmża-Dziemiony-Witkowo-Liznowo-Zelgno Bezdół-Grzegorz-Dziemiony-Skąpe-
Chełmża – 26,61 km. 

3. Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra-Kończewice-Chełmża – 20,09 km. 

Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej wykonana na wszystkich liniach wyniosła 45.046,95 

wozokilometrów, w tym: 

1. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy-Zelgno-Dźwierzno-Zelgno-Zalesie-Pluskowęsy-
Chełmża – 19.725,80 wzkm. 

10958

56466

12755

61552

TABLICE REJESTRACYJNE DRUKI KOMUNIKACYJNE

Liczba wydanych tablic i dokumentów w 
latach 2020-2021

2020 r. 2021 r.
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2. Chełmża-Dziemiony-Witkowo-Liznowo-Zelgno Bezdół-Grzegorz-Dziemiony-Skąpe-
Chełmża – 10.936,71 wzkm. 

3. Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra-Kończewice-Chełmża –14.384,44 wzkm. 

W 2021 roku Powiat uzyskał dopłatę z Urzędu Wojewódzkiego w ramach FRPA na kwotę 

135.140,85 zł, w tym: 

1. Chełmża-Nowa Chełmża-Pluskowęsy-Zelgno-Dźwierzno-Zelgno-Zalesie-

Pluskowęsy-Chełmża – 59.177,40 zł. 

2. Chełmża-Dziemiony-Witkowo-Liznowo-Zelgno Bezdół-Grzegorz-Dziemiony-Skąpe-

Chełmża – 32.810,13 zł. 

3. Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra-Kończewice-Chełmża –43.153,32 zł. 

Dodatkowo Powiat uzyskał dopłatę z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ulg 

ustawowych: 389,12 zł. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie sprawnej organizacji pracy Starostwa, między innymi 

poprzez obsługę materiałowo-techniczną wydziałów, Rady i Zarządu Powiatu, ich 

sekretariatów oraz kancelarii Urzędu. Ponadto w Wydziale są prowadzone postępowania  

z zakresu spraw obywatelskich: 

 Sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa – wydano 8 decyzji na przewóz 

zwłok z zagranicy 

 Finansowanie przewozu 20 osób, zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych  

 2 zadań dotyczących znalezienia rzeczy zagubionych na terenie Powiatu 

 Zadania wynikające z ustawy o repatriacji i Karcie Polaka, w ramach których wypłacano 

przez 9 miesięcy świadczenie finansowe na ogólną kwotę 34 320,00 PLN dla 4 

cudzoziemców i ich rodzin 

 Zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej – w 2021 roku stawiło się 

978 poborowych. 

Szkolenia 

 W celu poprawnej realizacji zadań i profesjonalnej obsługi klientów pracownicy starostwa 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach  

i seminariach. W ubiegłym roku 66 pracowników starostwa skorzystało z tej formy rozwoju 

zawodowego, biorąc udział w 60 szkoleniach, z których zdecydowana większość to szkolenia 

płatne, na które wydano z budżetu kwotę 36.722,10 zł i przeprowadzone w formie online (46) 

- tylko 14 szkoleń odbyło się w formie wyjazdowej. W szkoleniach brali udział pracownicy 

Wydziału Finansowego - 9 osób, wydziałów Środowiska oraz Edukacji i Spraw Społecznych -  

po 6 pracowników, z wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - 5 pracowników. 

Sześciokrotnie korzystaliśmy z usług Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy,  
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4 szkolenia organizowało dla naszych pracowników Centrum Doradztwa i Szkoleń „Omina”, 

także z Warszawy. Oceniając efektywność szkoleń najwyższą notę uczestnicy szkoleń przyznali 

czterem podmiotom: Akademii Edukacyjnej „Aserto” z Nowego Sącza za szkolenie na temat 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Ośrodkowi Wspierania Administracji Lokalnej  

z Dobrzyniewa Dużego, który prowadził szkolenie na temat organizowania i finansowania 

publicznego transportu zbiorowego, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  

z miejscowości Łagów za szkolenie o prawach autorskich, własności intelektualnej i praw 

pokrewnych w praktyce oraz firmie „Presscom” z Wrocławia, która organizowała Forum 

zamówień publicznych na roboty budowlane.  

Ponadto w 2021 r. zorganizowano szkolenie wewnętrzne, w którym uczestniczyli prawie 

wszyscy pracownicy starostwa. Szkolenie dotyczyło zasad postępowania i alarmowania  

na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, które przeprowadziła osoba pełniąca obowiązki 

inspektora ochrony przeciwpożarowej w starostwie.  

Rok 2021 był kolejnym, wymagającym pracy i wykonywania zadań podczas pandemii. W czasie 

szczególnego nasilenia zakażeniem wirusa SARS-COV-2, czyli od 20 marca do 1 czerwca oraz 

od 29 listopada do końca roku kontakt klientów z pracownikami Urzędu został ograniczony  

do niezbędnego minimum, z wyłączeniem osób udających się do Wydziału Komunikacji  

i Transportu oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Trzeba podkreślić, że pracownicy 

Starostwa wykonywali nieprzerwanie swoje obowiązki zawodowe, jednak z uwagi  

na szczególną sytuację epidemiczną, za zgodą pracodawcy, realizowali swoje zadania  

w ramach pracy zdalnej, przestrzegając wymogów bezpieczeństwa. Dodatkowo zakupiono  

6 laptopów dla pracowników, 11 sztuk komputerów stacjonarnych oraz serwer NAS  

na potrzeby backupu za ogólną kwotę 161 372,00 PLN. 

Można podsumować, iż mimo pewnych niedogodności jakich doświadczyli klienci Starostwa 

w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z pracownikami, sytuacja epidemiczna nie 

wpłynęła znacząco na pogorszenie jakości świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe  

w Toruniu. 

Wydział Architektury i Budownictwa 

Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie wykonywania przez 

starostę zadań administracji architektoniczno – budowlanej nałożonych ustawą Prawo 

budowlane, a niezastrzeżonych dla innych organów w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli 

nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. 

 

Tabela 3. Główne zadania Wydziału Architektury i Budownictwa w 2021 r.  

Zadanie Ilość 

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany  

i udzielającej pozwolenia na budowę, po sprawdzeniu: 

a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

1932 postępowań zakończonych decyzjami  

926 postanowień – nieprawidłowości 

merytoryczne,  
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i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony 

środowiska, 

b) zgodności projektu zagospodarowania działki  

lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

c) kompletności projektu budowlanego i posiadania 

wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

109 wezwań – braki formalne 

 

wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych 

8 postępowań zakończonych decyzjami ZRID 

przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania 

robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem pozwolenia  

na budowę 

 

2598 zgłoszeń zakończonych 

zaświadczeniami 

420 postanowień – nieprawidłowości 

merytoryczne 

wydawanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę  

na rzecz innej osoby, oraz wydawanie decyzji przenoszącej 

prawa wynikające ze zgłoszenia na rzecz innej osoby 

234 decyzje 

udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo  

od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu  

o upoważnienie udzielone przez ministra, który ustanowił 

przepisy techniczno-budowlane oraz udzielanie bądź odmowa 

zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków  

i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych i obszaru kolejowego 

11 spraw 

Wydawanie zaświadczeń: potwierdzanie spełnienia wymagań 

samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia 

odrębnej własności lokali oraz potwierdzanie powierzchni 

użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego 

dla celów dodatku mieszkaniowego 

111 zaświadczenia 

Opiniowanie  

przygotowanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie zadań samorządowych, 

sporządzanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej  

w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowanych 

na terenie Powiatu Toruńskiego, 

sporządzanie uzgodnień projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zgodności  

47 opinii 
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z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, 

służącym realizacji inwestycji celu publicznego, 

sporządzanie zawiadomień o przystąpieniu gminy  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz zgłaszanie wniosków i uwag  

do sporządzanego planu zagospodarowania, 

prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie  

na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu  

na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru 

wniosków, decyzji i zgłoszeń, potwierdzanie ostateczności 

decyzji i wydawanie dziennika budowy 

1752 dzienników budowy 

 

 

Źródło: opracowanie własne AB 

Rok 2021 i sytuacja wywołana stanem zagrożenia epidemicznego wymusiła zmianę 

funkcjonowania Wydziału. Jednakże przejście na czasową organizację pracy w systemie 

hybrydowym, czy zmiana sposobu dostarczania wniosków i dokumentacji dla klienta nie 

spowodowała zakłóceń w pracy Wydziału. Sprawy rozpatrywane przez Wydział Architektury  

i Budownictwa były prowadzone terminowo. Terminowość spraw kontrolowana jest 

 na bieżąco za pomocą systemu ewidencji EZD Sidas oraz rejestru pozwoleń RWD-Z oraz 

nadzorowana przez Naczelnika Wydziału i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od kilku lat liczba wniosków w sprawach pozwoleń  

na budowę i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych systematycznie rośnie. Niesie 

to za sobą coraz większą ilość rozstrzygnięć wydanych przez Wydział Architektury  

i Budownictwa, ale co ważniejsze, coraz większą ilość inwestycji (budynków i budowli), które 

powstają na terenie Powiatu Toruńskiego. 

 

Wykres 4. Liczba spraw AB 2017 - 2021 

 

Źródło: opracowanie własne AB 
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Wydział Środowiska 

Ochrona przyrody 

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody wydano 143 decyzje zezwalające na usunięcie 

drzew i krzewów. 

W Wydziale Środowiska prowadzony jest rejestr zwierząt należących do gatunków 

podlegających ograniczeniom handlu na podstawie ustawy o ochronie przyrody i przepisów 

Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków, ssaków. W omawianym okresie 

wydano 6 zaświadczeń dla 7 zwierząt, o dokonaniu zgłoszenia do rejestracji. 

Gospodarka odpadami 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz prawo ochrony środowiska, Wydział 

sprawuje nadzór i kontrolę na działalnością podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami 

ich wytwarzania, przetwarzania, zbierania. W roku minionym złożono 2 wnioski w sprawie 

wydania nowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami oraz wydano 8 decyzji dla podmiotów 

dostosowanych do obowiązującej zmiany przepisów o odpadach . 

Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi 

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wydano 8 decyzji zezwalających  

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz przyjęto 42 zgłoszenia zmiany danych  

z instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. 

W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta zleca pomiary  

i prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.  

W minionym roku wydano 3 decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu oraz 3 decyzje 

nakładające obowiązek przeprowadzenia przeglądu ekologicznego zakładu. 

Geologia 

Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze zatwierdzono 4 projekty robót 

geologiczno-inżynierskich i 1 projekt robót hydrogeologicznych, przyjęto 38 projektów robót 

geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Zatwierdzono 15 projektów 

robót geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż oraz 20 

dokumentacji geologicznych złóż (w tym 15 nowych złóż i 5 dodatków do dokumentacji złóż 

wcześniej udokumentowanych). Wydano 2 nowe koncesje na wydobywanie złóż. 

Zatwierdzono 2 dokumentacje geologiczno-inżynierskie i 4 hydrogeologiczne. Przyjęto  

5 dokumentacji geologicznych z wykonania robót w celu wykorzystania ciepła Ziemi. 

Leśnictwo 

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa powierzono właściwym nadleśniczym. Powierzchnia lasów powierzonych do nadzoru 

wynosi 3192 ha. Stawka za nadzór nad lasami w 2021 r. dla Nadleśnictwa Cierpiszewo, Golub-

Dobrzyń, Gniewkowo wynosiła 21 zł, dla Nadleśnictwa Dobrzejewice 25 zł natomiast dla 

Nadleśnictwa Toruń 27 zł. Wydano 2 950 zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nie działki 
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uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy  

o lasach.  

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID -19 odnotowano 

zwiększoną ilość wniosków składanych drogą elektroniczna za pomocą platformy ePUAP. 

Zatwierdzono Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla Gminy Lubicz na lata 2020-2029 oraz dla 

lasów stanowiących własność osoby prawnej, obręb ewidencyjny Pokrzywno na lata 2020-

2029.  

Wykonując zadanie powierzone w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania,  

w 2021r. wypłacono ekwiwalenty za zalesienie gruntów porolnych w kwocie 288 993,22 zł. 

Środki na wypłatę ekwiwalentu pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Rolnictwo 

Realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w omawianym 

okresie rozpatrzono 210 wniosków dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,  

w tym wydano 198 decyzje dla gruntów podlegających ochronie (klasa I-III oraz IV-VI 

pochodzenia organicznego). Ponadto uzgodniono 1482 projekty decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Wydano 12 decyzji dotyczących rekultywacji 

gruntów rolnych w tym 3 decyzje dotyczące zakończenia rekultywacji, 4 decyzje ustalające 

kierunek rekultywacji, 4 decyzje odmawiające zmiany kierunku rekultywacji oraz 1 decyzję 

odmawiającą ustalenia wnioskowanego kierunku rekultywacji. 

Nadzór nad spółkami wodnymi 

Na podstawie ustawy prawo wodne sprawowany jest nadzór i kontrola nad spółkami 

wodnymi. Jest nią objętych 8 spółek: Gminna Spółka Wodna w Łysomicach, Spółka Wodna  

w Brzozówce, Gminna Spółka Wodna w Chełmży, Gminna Spółka Wodna w Łubiance, Spółka 

Wodna „Toporzysko-Czarnowo”, Gminna Spółka Wodna w Czernikowie, Spółka Wodna 

Zębowo, Spółka Wodna Krobia. W 2021r. zakończono proces likwidacji Spółki Wodnej  

w Złejwsi Wielkiej i wystąpiono z wnioskiem o wykreślenie Spółki z Katastru Wodnego.  

Na podstawie art. 454 Prawa wodnego starosta toruński naliczył opłaty za korzystanie  

z urządzeń melioracji wodnych dla 16 osób niebędących członkami spółki. 

Rybactwo śródlądowe 

Wydział Środowiska, w celu skutecznej kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie 

śródlądowym współpracuje z Społeczną Strażą Rybacką, utworzoną przez Radę Powiatu. 

Głównym zadaniem SSR jest kontrola przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie 

śródlądowym przez wędkarzy, dokonujących połowów ryb na wodach powierzchniowych 

powiatu toruńskiego, w tym weryfikowanie uprawnień wędkarskich. 

Zgodnie z przedłożonym przez Komendanta sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży 

Rybackiej w 2021 r. przeprowadzono 304 kontrole, w tym z Państwową Strażą Rybacką 18 i 48 

kontroli z Policją. Skontrolowano 1435 osób. W porównaniu z 2020 r. wykonano o 66 kontroli 

więcej. W wyniku przeprowadzonych kontroli zidentyfikowano 17 osób bez pozwoleń 
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wędkarskich. Nałożono przez Policję i Państwową Straż Rybacką 16 mandatów na łączna 

kwotę 4.500,00 zł. W minionym roku wydano 330 kart wędkarskich. 

Od 01 sierpnia 2020 r. obowiązuje elektroniczny system rejestracji jachtów i jednostek 

pływających o długości do 24 m „REJA 24”. W 2021 r. zarejestrowano 27 jednostek 

pływających. 

2. Nieodpłatna pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna są zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na ich realizację co roku jest przeznaczana dotacja 

celowa z budżetu państwa. W 2021 roku Powiat Toruński otrzymał dotację w wysokości 

264 000,00 PLN. W naszym Powiecie funkcjonowały 4 punkty, dwa z nich powierzone zostały 

organizacjom pozarządowym, jeden adwokatom i jeden radcom prawnym. Adwokaci  

i radcowie prawni są wskazywani przez izby prawne, zgodnie z trójstronnym porozumieniem, 

natomiast organizacje pozarządowe są wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert. 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłonione zostały w 2021 roku dwie 

organizacje: Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, której powierzono prowadzenie punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz Fundacja Togatus Pro Bono, która 

zajmowała się udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Łącznie w 2021 roku udzielono 542 nieodpłatnych porad (w roku 2020 – 456 porad), z których: 

 482 to nieodpłatne porady prawne (321 porad udzielonych przez radców  

i adwokatów i 161 porad udzielonych przez organizacje pozarządowe) 

 60 porad w ramach poradnictwa obywatelskiego udzielonych przez organizacje 

pozarządowe 

Dotację celową wykorzystano w całości (wydatkowano kwotę 263 999 PLN).  

W powiecie toruńskim zgodnie z przelicznikiem określonym w ustawie o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 954) utworzone zostały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczone  

w ośmiu gminach powiatu toruńskiego.  

Corocznie w tym zakresie ogłaszany jest jeden konkurs (zawsze na realizację zadania w roku 

następnym). W 2021 roku konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 469/2021 Zarządu Powiatu 

Toruńskiego z dnia 14 października 2021 r. 

W odpowiedzi na konkurs złożono 14 ofert (w 2020 roku – 11, w 2019 roku – 4, w 2018 r. – 5, 

w 2017 r. – 9).  

Dotację przyznano 2 organizacjom pozarządowym (w 2020 r. – 2, w 2019 r. – 2, w 2018 r. – 0, 

w 2017 r. – 2). 

W 2021 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 128 040 zł (w 2020 r. – 

128 040 zł, w 2019 r. – 128 040 zł, w 2018 r. – 128 040 zł, w 2017 r. – 121 452 zł). Wysokość 

przyznanego dofinansowania oblicza się co roku na podstawie przepisów szczegółowych. 
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Oceny ofert złożonych w ww. konkursie dokonywała Komisja w skład której wchodzili 

przedstawiciele Zarządu, Biura Radców Prawnych oraz Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego.  

 

Tabela 4. Liczba porad udzielonych w 2021 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Rok 2021 

Liczba osób, którym udzielono pomocy z zakresu: 

nieodpłatnej pomocy prawnej przez 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego przez 

Kwartał adwokatów/radców 
organizacje 

pozarządowe 
organizacje pozarządowe 

I 62 34 18 

II 78 33 17 

III 91 53 12 

IV 90 41 13 

Razem 
321 161 

60 
482 

Ogółem 542 

Źródło: opracowanie własne 

 

3. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów świadczył pomoc mieszkańcom powiatu  

w zakresie udzielania porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 

– udzielonych zostało 299 porad. Były to odpowiedzi telefoniczne, jak również świadczone 

osobiście w siedzibie Starostwa. Ze względu na trwającą pandemię wizyty osobiste były 

ograniczone, dlatego konsumenci częściej korzystali z porad udzielanych telefonicznie bądź 

przesyłali zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W 16 sprawach rzecznik udzielił odpowiedzi pisemnej. Wyjaśniał stan prawny dotyczący 

zgłoszonych problemów i wyznaczał dalszy tok postępowania w kontaktach z przedsiębiorcą.  

Najwięcej interwencji konsumenckich dotyczyło przedsiębiorców sprzedających  

lub świadczących usługi serwisowe urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu 

elektronicznego, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Najwięcej reklamacji dotyczyło 
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zakupu towarów lub usług w sklepie bądź w siedzibie przedsiębiorcy oraz zakupów  

na odległość, za pośrednictwem Internetu lub telefonu.  

Rzecznik konsumentów prowadził pisemne negocjacje w celu polubownego zakończenia 

sporu w 93 wypadkach. Sprawy były zgłaszane przez konsumentów na piśmie, wymagały więc 

pisemnej interwencji. Wystąpienia dotyczyły najczęściej reklamacji odzieży i obuwia, 

następnie urządzeń gospodarstwa domowego, mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. 

Problemy dotyczyły opóźnień w dostawach towaru, wydłużającego się terminu naprawy 

sprzętu w serwisach, uszkodzeń zakupionego towaru. 

Rzecznik konsumentów ściśle współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w sprawach ochrony konsumentów. Głównie były to przesyłane przez UOKiK informacje 

dotyczące prowadzonych przez ten Urząd postępowań związanych z naruszeniem zbiorowych 

interesów konsumentów bądź z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, stosowanymi przez 

niektóre podmioty gospodarcze. 

Rzecznicy konsumentów do tej pory nie zostali upoważnieni ustawowo do występowania  

w sprawach konsumenckich do firm ubezpieczeniowych i banków, stąd trudno jest uzyskać 

informacje od tych podmiotów, gdyż zasłaniają się tajemnicą bankową i ubezpieczeniową.  

W związku z tym w sprawach związanych z działalnością instytucji rynku finansowego Rzecznik 

informował o funkcjonowaniu urzędu rzecznika finansowego i tam kierował 

zainteresowanych. Rzecznik finansowy dysponuje liczną i profesjonalną kadrą oraz prawnymi 

możliwościami oddziaływania na instytucje finansowe i jest podmiotem skutecznie 

działającym od lat, dzięki któremu konsumenci mogą uzyskać skuteczną ochronę. 

W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów interweniował łącznie w 408 sprawach, 

udzielił 299 porad stacjonarnych bądź telefonicznych, 16 spraw prowadził pisemnie, w 93 

sytuacjach przesyłał wystąpienia do przedsiębiorców.  

 

4. Promocja, kultura i sport 

Do podstawowych zadań starostwa w zakresie kultury należy m.in: 

 nadzór nad działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży  

w zakresie realizowanych przez nią zadań powiatowych, 

 opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących upowszechniania kultury 

oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami, 

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr 

kultury, 

 przygotowanie projektu programu opieki nad zabytkami dla powiatu i jego realizacja,  

 wnioskowanie o przyznanie wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

kultury, 

 realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie 

przekazywania dotacji na zadania wspierane i powierzone przez powiat,  
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 prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem i współorganizacją przedsięwzięć 

kulturalnych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne. 

Do podstawowych zadań starostwa w zakresie sportu należy m.in: 

 tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi 

kultury fizycznej i sportu w powiecie,  

 wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących zadania z kultury fizycznej, 

 współorganizowanie szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym z Powiatowym 

Szkolnym Związkiem Sportowym w Toruniu, 

 prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenu powiatu, 

 realizacja zadań związanych z przyznawaniem okresowych stypendiów sportowych oraz 

nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

Konsekwencją ograniczeń wprowadzonych w 2021 roku w wyniku rozprzestrzeniania się 

wirusa wywołującego chorobę COVID-19 było ograniczenie wydarzeń kulturalnych 

i sportowych. W ramach zadań w 2021 r.: 

 ogłoszono i przeprowadzono procedurę konkursową 6 otwartych konkursów;  

 wdrożono kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie 

konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów  

oraz składanie i weryfikację sprawozdań; 

 opracowano i wdrożono Program współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2021; 

 powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 

(Uchwała Nr 487/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z 9 listopada 2021 r.). Rada liczy 

12 osób, w skład Rady wchodzą przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego 

(po 2 osoby) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (8 osób). Pierwsze 

posiedzenie Rady zwołał Starosta Toruński w grudniu 2021 r.; 

 zorganizowano XIII Zjazd Sołtysów oraz VII Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Mirakowie. 

Udział w nim wzięło ok. 250 osób; 

 dokonano wyboru laureatów w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2020”. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas Zjazdu Sołtysów i Kół Gospodyń 

Wiejskich we wrześniu 2021 r.; 

 dokonano wyboru laureatów konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.  

Do konkursu zgłoszono 5 kandydatów. Uroczyste wręczenie nastąpi podczas Forum 

Organizacji Pozarządowych w 2022 roku; 
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 przeprowadzono nabór do konkursu „Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Zgłoszono 

7 inicjatyw. Realizacja konkursu odbędzie się podczas Forum Organizacji 

Pozarządowych w 2022 roku; 

 zorganizowano uroczystą Galę Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia 

sportowe. Wyróżniono 75 zawodników i 15 trenerów. Wręczenie wyróżnień odbyło się 

w czerwcu 2021 r.; 

 przeprowadzono konkurs internetowy „Co wiecie o powiecie?” mający na celu 

promowanie powiatu toruńskiego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat wśród 

mieszkańców powiatu, a także rozwijanie zainteresowań regionem i jego historią; 

 zainicjowano akcję społeczną „I ty może zostać społecznym opiekunem zabytków!” 

mającą na celu pozyskanie kolejnych społecznych opiekunów zabytków w powiecie 

toruńskim; 

 kontynuowano współpracę ze społecznymi opiekunami zabytków. W kwietniu 2021 r. 

zorganizowano spotkanie społecznych opiekunów zabytków z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i przedstawicielami Zarządu Powiatu Toruńskiego. Podczas 

spotkania zapoznano się z działalnością społecznych opiekunów zabytków w okresie 

ostatnich 2 lat, a także omówiono możliwości współpracy społecznych opiekunów  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

 koordynowano realizację projektów z 4. edycji budżetu obywatelskiego, a także 

ogłoszono nabór i przeprowadzono procedurę głosowania w kolejnej edycji budżetu 

obywatelskiego; 

 w wydziale prowadzone są 2 ewidencje: ewidencja uczniowskich klubów sportowych  

i ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty 

nie przewidują prowadzania działalności gospodarczej na terenu powiatu, w których 

zarejestrowanych jest odpowiednio 44 i 53 organizacje (dane na dzień 31.12.2021 r.). 

Do zadań wydziału należy dokonywanie wpisów w niniejszych ewidencjach, 

wydawanie decyzji i zaświadczeń w tym zakresie, a także sprawowanie nadzoru nad 

zaewidencjonowanymi stowarzyszeniami; 

 do zadań wydziału należy także bieżąca współpraca z jednostkami pomocy społecznej 

w zakresie organizacji i ich funkcjonowania; 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do 31.10.2021 r. funkcjonował jako Wydział 

Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. W zakresie zrealizowanych zadań znalazły się 

takie jak: 

 koordynacja działań nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego  

na lata 2021-2030. Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego  

w kwietniu 2021 r.; 

 opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego  

na lata 2017-2020 za rok 2020 i podsumowanie; 

 2012-2020 – mierniki realizacji celów; 
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 koordynacja organizacyjna nad pracami zespołu autorskiego ,,Słownika biograficznego 

powiatu toruńskiego t. V”. Wydanie opracowania zostało zaplanowane w 2022 r., 

 prace nad wdrożeniem koncepcji na opracowanie i wykonanie projektu statuetki pn. 

„Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”. Statuetka będzie 

wręczana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury; 

 uporządkowanie zasad przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Toruńskiego 

wraz ze sprawozdawczością – wprowadzenie regulaminu zatwierdzonego 

Zarządzeniem Starosty Toruńskiego; 

 organizacja konkursu on-line z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów połączonego 

z promocją historii osadnictwa olenderskiego w powiecie toruńskim i wycieczka  

do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce; 

 konkurs dotyczący postaci Adama Leona Michała Schedlin-Czarlińskiego - patrioty, 

pierwszego starosty toruńskiego w 151 rocznicę jego urodzin; 

 przygotowanie stoiska promocyjnego Powiatu Toruńskiego na Dożynkach 

Wojewódzkich w Toruniu i praca podczas Dożynek.  

Współpraca z innymi podmiotami i jednostkami w zakresie kultury i sportu 

Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach rozpowszechniania, promocji kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, corocznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 

Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Chełmży oraz szkołami, współorganizując szereg 

wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych. Zadania z zakresu 

kultury były realizowane m.in. poprzez tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych 

niezbędnych do rozwoju działalności kulturalnej najbardziej wartościowych inicjatyw. 

Powiat Toruński nie prowadzi własnych instytucji kultury, zadania w zakresie prowadzenia 

biblioteki powiatowej zostały powierzone Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Chełmży, której w 2021 r. przekazano dotację w wysokości 118 910 zł.  

W kalendarzu wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat 

Toruński w 2021 r. było zaplanowanych wiele przedsięwzięć kulturalnych, jednakże z uwagi  

na panującą w Polsce pandemię wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 niektóre z tych 

wydarzeń kulturalnych nie mogły się odbyć 

W ramach wydarzeń kulturalnych Powiat Toruński w roku 2021: 

 współorganizował XX Ogólnopolski Interdyscyplinarny Plener Profesjonalistów 

„Przestrzeń Przyrody” – Skłudzewo 2021 oraz Wystawę V (9) Ogólnopolskiego Przeglądu 

Twórczości. 

Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce 2021, których 

organizatorem była Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie, 
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 Starosta Toruński objął honorowym patronatem IX Powiatowym Konkurs Recytatorski  

pn. „Poetycka podróż z Wisławą Szymborską i Agnieszką Osiecką, którego organizatorem 

był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, 

 zakupiono nagrody książkowe dla uczestników XVI Konkursu recytatorskiego poezji 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pn. „Znów wędrujemy ciepłym krajem” oraz XVI Konkursu 

recytatorskiego twórców Ziemi Dobrzyńskiej pn. „DOBRZE ZIEMIO”, 

 współorganizował Powiatowy konkurs interpretacji wierszy „Banialuki do zabawy i nauki”, 

zakupiono nagrody dla laureatów oraz uczestników konkursu, organizowanego  

przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Preisa w Chełmży, 

 współorganizował koncert Jana Pietrzaka, który odbył się w Centrum Edukacji Młodzieży 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, 

 współorganizował spotkanie integrujące społeczność lokalną z okazji św. Kupały, 

organizowane przez Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach, 

 współorganizował akcję „Narodowe Czytanie 2021”, która odbyła się w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży, 
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 współorganizował koncert Jacka Beszczyńskiego w związku z obchodami Święta 

Wojska Polskiego i 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Auli Szkoły Muzycznej  

w Czernikowie, 

 współorganizował Artus Festival 2021,  

 zorganizował XIII Zjazd Sołtysów i VII Zjazd KGW, który odbył się 14 września 2021 r.  

w Mirakowie, 
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 współorganizował wydarzenie kulturalne pn. „Dary Jesieni” zorganizowane przez 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, 

 współorganizował szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu 

toruńskiego pn. „Gry terenowe – projektowanie i realizacja” oraz „Zachwycające 

książki – jak rozkochać dziecko w czytaniu”, 

 współorganizował uroczystość upamiętniającą odzyskanie niepodległości przez 

Polskę, zorganizowaną przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, 
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 współorganizował konkurs ortograficzny „O pióro Starosty Toruńskiego” oraz 

zakupił nagrody książkowe dla laureatów i uczestników konkursu, 
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 współorganizował wydarzenie kulturalne pn. „Teatr z łyżki” realizowany dla uczniów 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży; 

 zorganizował konkurs pn. „Powiatowa kartka wielkanocna” z wykorzystaniem 

logotypów powiatu, 

 narodowe Czytanie X edycja "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, 

 25. Międzynarodowy Festiwal ,,Nova Muzyka i Architektura” w Toruniu. 

Powiat Toruński realizował w minionym roku wiele działań o charakterze sportowym, 

propagując tym samym zdrowy tryb życia, umiejętność zdrowego współzawodnictwa, 

kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie samodyscypliny  

i współodpowiedzialności. W roku 2021 możliwości realizacji harmonogramu imprez 

sportowych były ściśle uzależnione od sytuacji pandemicznej i nałożonych obostrzeń.  

W minionym roku Powiat Toruński włączył się w organizację następujących wydarzeń: 

 zakupił puchary oraz medale dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Karate „Awar 
Cup”, który odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Obrowie, 

 współorganizował wraz z Stowarzyszeniem One Passion One Love WP półfinał Mistrzostw 
Polski w piłkę nożną uliczną osób bezdomnych i środowisk trzeźwościowych w Lubiczu, 

 zakupił puchary Starosty Toruńskiego dla laureatów IX Chełmżyńskiego Festiwalu 
Modelarskiego, 

 współorganizował Turniej Siatkarski w Krobi, którego organizatorem był Uczniowski 
Klub Sportowy „Młode Lwy” w Krobi, 

 współorganizował Mistrzostwa strzeleckie policji z broni służbowej, zorganizowanych 
przez Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

 współorganizował Mistrzostwa służb mundurowych w sportach samochodowych oraz 
Mistrzostwa służb mundurowych w sportach kartingowych, zorganizowanych przez 
Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

 współorganizował Chełmża LOTTO Triathlon Energy, objął honorowym patronatem 

ww. wydarzenie sportowe, 
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 zakupił nagrody na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Ośrodek Sportu 

i Turystyki w Chełmży pn. „Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży”, 

„Chełmżyńska Liga Tenisa Ziemnego 2021”, „Turniej tenisa ziemnego par deblowych”, 

„Biegi przełajowe – GP CROSS CHEŁMŻA 2021”, 

 współorganizował II edycję Ultramaratonu Rowerowego Robinsonada,  

 zakupił nagrody dla laureatów Ogólnopolskich zawodów strzeleckich XX Mistrzostw 

PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w Klasie Mistrzowskiej, 

 zakupił puchary oraz medale dla uczestników inicjatywy Koła Kobiet Aktywnych  

„OD-NOVA” Bielczyny pn. „Biegamy razem z Bielczynami”, 

 zorganizował Dni Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Krobi, dofinansował wyjazd 

zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Górsk na Ogólnopolski Turniej 

Piłki Nożnej w Miszkowicach, 

 współorganizował Ogólnopolski Turniej Gier Bitewnych w Chełmży, 

 zakupił nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży z okazji obchodów 

Święta Niepodległości. 
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Co roku Powiat Toruński wyróżnia najlepszych sportowców w powiecie na specjalnie 

przygotowanej ku temu gali. W roku 2021 była to już 16. edycja tej imprezy i odbyła się  

29 czerwca. Wyróżniono osiągnięcie wysokich wyników na zawodach sportowych rangi 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 75 sportowców, zawodników karate, 

szachistów, tancerzy, tenisistów stołowych, pływaków oraz hokeistów zakwalifikowało się  

do wyróżnienia wraz ze 15 trenerami. 
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Działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 

We wrześniu roku 2021, po przerwie spowodowanej pandemię wirusa SARS-CoV-2 w roku 

szkolnym 2020-2021, wznowił swą działalność Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 

Organizuje on szereg imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu. 

Zawody przeprowadzane są głównie w zakresie kultury fizycznej w kategoriach Igrzysk Dzieci 

oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Łączna liczba imprez zorganizowanych od września 2021 roku 

wyniosła 14, w czasie których wzięło udział około 650 młodych sportowców. Powiat regularnie 

wspierał organizację tych zawodów, finansując nagrody, poczęstunek dla zawodników oraz 

obsługę medyczną i sędziowską. 
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Informacja i współpraca z mediami 

Do 31 października za realizowanie polityki informacyjnej Starostwa Powiatowego i 

współpracę z mediami odpowiadało Wieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Mediami od 

listopada 2021 roku zadania w tym zakresie realizuje Wydział Projektów Europejskich, 

Informacji i Współpracy z Mediami. 

Systematycznie co miesiąc wydawany jest Miesięcznik Powiat Toruński. W wersji papierowej 

miesięcznik dystrybuowany jest jako dodatek do dwutygodnika „Poza Toruń”, w wersji 

cyfrowej gazeta umieszczona jest na stronie internetowej starostwa i w powiatowych social 

mediach. 

Codziennie redagowana jest strona internetowa Starostwa www.powiattorunski.pl oraz 

oficjalny profil powiatu na Facebooku. 

W kreowaniu wizerunku Powiatu wykorzystywane są personalizowane gadżety promocyjne. 

Przykłada się dużą uwagę do właściwej identyfikacji wizualnej i ekspozycji logo powiatu.  

Od kilku lat pracownicy starostwa samodzielnie przygotowują wizualizacje i projekty 

gadżetów. 

W 2021 roku Starostwo Powiatowe zrealizowało dwie duże kampanie społeczno-

promocyjne: „Powiat Dobrych Ludzi” – promującą krwiodawstwo oraz „Gramy Przeciwko 

Rakowi” – kształtującą świadomość onkologiczną.  

Akcja „Powiat Dobrych Ludzi” rozpoczęła się 13 czerwca i zakończyła 31 sierpnia 2021 r. Dzięki 

współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz społecznikami, 

którzy od lat promują ideę honorowego krwiodawstwa w gminach powiatu, odbyło się  

11 zbiórek w 9 lokalizacjach. 

Na potrzeby kampanii zaprojektowano plakat i stworzono odrębną identyfikację wizualną. 

Zorganizowano dwie konferencje prasowe (zapowiadającą i podsumowującą kampanię) oraz 

przygotowano szereg materiałów audiowizualnych – w tym spot promujący z udziałem 

przedszkolaków oraz przewodnik pokazujący osobom niezdecydowanym jak krok po kroku 

wygląda oddawanie krwi. 

Letnia akcja promowania oddawania krwi zakończyła się sukcesem – podczas wszystkich  

11 zbiórek 1266 osób zdecydowało się dołączyć do grona krwiodawców. Partnerzy kampanii 
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zgodnie podkreślali, że dzięki działaniom promocyjnym starostwa – publikacje w social 

mediach, artykuły prasowe – zwiększyła się liczba młodych ludzi oddających krew, wzrosło 

także ogólne zainteresowanie akcjami. Wzrosła także liczba osób, które oddały krew po raz 

pierwszy. 

Wszystkie komunikaty, transmisje, materiały graniczne i audiowizualne przygotowane były 

przez pracowników Starostwa odpowiedzialnych za kontakty z mediami i kwestie 

wizerunkowe. 

 

W ramach październikowej kampanii „Gramy Przeciwko Rakowi” zorganizowano cztery 

wydarzenia w gminach powiatu – w Obrowie, Łubiance, Chełmży i Łysomicach. Partnerami 

Starostwa w tej akcji były: Fundacja „Światło”, Akademia Walki z Rakiem oraz Wyższa Szkoła 

Bankowa w Toruniu. 

Program każdego z październikowych wydarzeń otwierał pokaz filmu przygotowanego przez 

pracowników Starostwa – zapis video spektaklu grupy teatralnej działającej w ramach projektu 

„Nasz ONKO-świat”. W roli aktorek wystąpiły podopieczne i terapeutka Akademii Walki  

z Rakiem. Spektakl „Mówię do Was” powstał w ramach warsztatów terapii dramą. 

Przygotowała go znana i ceniona toruńska aktorka Anna Magalska.  
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Po seansie uczestnicy spotkania mogli spotkać się z aktorkami i terapeutami związanymi  

z AWzR i WSB, podzielić się swoimi doświadczeniami z chorobą oraz zapytać o profilaktykę  

i odpowiedni styl życia, pozwalający ograniczyć ryzyko zachorowania. 

Dla kampanii stworzono odrębną identyfikację wizualną, materiały graficzne i audiowizualne 

oraz spersonalizowane gadżety promujące świadomość onkologiczną – przypinkę z logo akcji 

oraz lusterko z naklejonym kodem QR, który odsyłał zainteresowanych do zamieszczonej  

na stronie internetowej starostwa instrukcji samobadania piersi pod kątem wczesnego 

wykrywania nowotworu. 

Październikową kampanię promowała konferencja prasowa, kampanie komercyjne w prasie  

i radiu oraz szereg publikacji w social mediach. 

 

 

W 2021 roku w Starostwie Powiatowym lub innych lokalizacjach na terenie powiatu 

zorganizowano 10 tematycznych konferencji prasowych poświęconych powiatowym 

kampaniom, akcjom promocyjnym, najważniejszym powiatowych lub wspieranym przez 

powiat inwestycjom oraz sukcesom mieszkańców powiatu. Konferencje realizowano w trybie 
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hybrydowym – dziennikarze obecni byli na sali konferencyjnej, a mieszkańcy mogli zobaczyć 

przebieg wydarzenia dzięki profesjonalnie przygotowanej transmisji w social mediach. 

 

W ramach współpracy z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest  

na plaży w Chełmży zorganizowano seans w ramach projektu „Tofifest Poleca”. Ponad 130 

osób obejrzało wtedy film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” w reż. Janusza 

Majewskiego. 

Wydarzenie wpisało się w programu obchodów Dni Chełmży. Promowano je na konferencji 

prasowej oraz poprzez szereg publikacji w lokalnych mediach i na portalach 

społecznościowych. Przygotowano także odrębną identyfikacją wizualną i materiały graficzne. 

 

 

Dzięki współpracy z Fundacją „Światło” w lipcu dziennikarze mogli odwiedzić plac budowy 

Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła w Grębocinie – inwestycji, której partnerem 

jest Starostwo Powiatowe. Zorganizowana tam konferencja, w której udział wzięli 

przedstawiciele wykonawcy, fundacji i władz powiatu, była transmitowana na żywo. 
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Transmisję można była śledzić w social mediach. Wcześniej zrealizowano „wirtualny spacer” 

po powstającym obiekcie. 

 

W sierpniu przed budynkiem Starostwa Powiatowego pojawiło się metalowe serce  

na plastikowe nakrętki. Uroczyste uruchomienie konstrukcji połączone było z konferencją 

prasową transmitowaną online. Część środków, za które kupiono serce, zebrano w ramach 

zbiórki pracowniczej. Pracownicy starostwa już kilka tygodniu przed montażem zbierali także 

nakrętki w ramach akcji „Nakręceni na pomaganie”. Dzięki temu podczas pierwszej prezentacji 

serca trafiło do niego kilka pełnych pudełek z nakrętkami. Nakrętki regularnie odbierają  

ze Starostwa pracownicy Fundacji „Światło”, która pozyskuje w ten sposób środki na sprzęt 

dla swoich niepełnosprawnych podopiecznych. W ten sposób realizowane są dwa cele – 

wsparcie osób niepełnosprawnych oraz recykling plastiku.  

 

Konferencja prasowa transmitowana w social mediach towarzyszyła także podpisaniu 

umowy na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie. Na potrzeby tego wydarzenia przygotowano także specjalną wizualizację i krótki 

film pokazujący teren szkoły, gdzie obecnie budowana jest hala.  
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Starostwo Powiatowe było jednym z współorganizatorów Dożynek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej. Do naszych obowiązków wynikających z tej roli 

należało postawienie witaczy dożynkowych na rogatkach Torunia, pomoc w udekorowaniu 

sceny głównej, wyposażenie starostów dożynkowych w kosze w owocami oraz sfinansowanie 

nagród w konkursie na najlepsze stoisko powiatowe. Przygotowano także stoisko promujące 

Powiat Toruński. 

W ramach działań wizerunkowych związanych z dożynkami zrealizowano cztery materiały 

video: jeden relacjonujący dwudniową imprezę oraz trzy prezentujące dożynkowe tradycje,  

w tym film o roli wieńca dożynkowego. Pokazywał on tworzenie wieńca przez mieszkańców 

Strużala, który wygrał rywalizację wieńców tradycyjnych na poziomie wojewódzkim  

i reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. 

 

Dwudniowe Dożynki Prezydenckie relacjonowane były na bieżąco w prasie lokalnej  

i regionalnej oraz w mediach społecznościowych. 

W ramach przygotowań i relacji z przebiegu dożynek przygotowano łącznie ponad  

10 publikacji prasowych z obszernymi galeriami zdjęć. Z informacji i zasobów fotograficznych 
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Starostwa korzystały wówczas także służby prasowe Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przedstawiciele władz samorządowych wraz z mieszkańcami Strużala i muzykami zespołu 

Polskie Kwiaty reprezentowali Powiat Toruński na Dożynkach Prezydenckich – także  

to dwudniowe wydarzenie było relacjonowane na bieżąco. Artykuły z obszernymi galeriami 

zdjęciowymi a także krótkimi filmikami pojawiały się nie tylko na stronie internetowej powiatu 

i w social mediach ale także w lokalnej prasie.  

 

 

 

Po sukcesie na dożynkach wojewódzkich i udanej prezentacji powiatu na dożynkach 

prezydenckich w siedzibie Starostwa Powiatowego zorganizowano spotkanie, na które 

zaproszono reprezentantów wszystkich sołectw, instytucji i organizacji, które włączyły się  
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w przygotowania. W ten sposób władze samorządowe powiatu podziękowały mieszkańcom, 

bez których nie udałoby się zorganizować tak wielkiego przedsięwzięcia. 

 

W październiku 2021 roku podpisano porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja 

Kopernika w ramach YUFE – międzynarodowego konsorcjum 10 uniwersytetów z różnych 

krajów w Europie, które podejmują szereg działań z myślą o społeczności akademickiej, 

mieszkańcach miast i regionów. Na mocy porozumienia Powiat Toruński promuje  

i upowszechnia ideę i inicjatywy podejmowane przez UMK w ramach YUFE. 

 

Na przełomie października i listopada studenci, którzy przyjechali kontynuować naukę  

na UMK w ramach współpracy międzynarodowej uczelni, zostali zaproszeni do Muzeum 

Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie. W ten sposób popularny i bardzo ceniony obiekt 

na mapie powiatu zaistniał w świadomości studentów z m.in. Turcji, Hiszpanii, Francji  

czy Włoch. 
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W grudniu podjęto szereg działań promocyjnych i wizerunkowych związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. W mikołajki w przedszkolu w Obrowie zorganizowano wspólne czytanie 

„Bajek i Legend Powiatu Toruńskiego”, które transmitowane było poprzez powiatowe social 

media. 

 

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu, pracownicy starostwa i powiatowych 

jednostek wspólnie przygotowali Szlachetną Paczkę, którą otrzymała ponad 80-letnia, 

samotna i schorowana mieszkanka Gminy Chełmża.  
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W Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży realizowano spot świąteczny, w którym 

wzięli udział także wychowankowie szkoły.  

Wszystkie materiały graniczne, audiowizualne oraz transmisje wydarzeń online przygotowane 

zostały przez pracowników Starostwa Powiatowego odpowiedzialnych za kontakty z mediami 

i działania wizerunkowe. 

 

5. Związek Powiatów Polskich  

Od 2003 roku Związek Powiatów Polskich prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. 

Powiat toruński aktywnie bierze w nim udział od 2012 r. Działania podejmowane przez Zarząd 

kolejnych kadencji, Radnych oraz Dyrektorów powiatowych jednostek spowodowały,  

że na przestrzeni lat powiat toruński sukcesywnie się rozwijał, co przełożyło się również  

na jego pozycję w Rankingu ZPP. Historyczny wynik powiat uzyskał w podsumowaniu  

za 2021 r. plasując się na trzeciej pozycji w kraju i pierwszej pozycji w województwie  

w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców. 

Co ważne, ranking ten oparto na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa 

wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego 

rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. 

Aby odnieść sukces nie wystarczy być dobrym w jednej dziedzinie. Eksperci oceniają 

osiągnięcia samorządów w wielu różnych obszarach ujętych w dziesięciu grupach 

tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania 

poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań  
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z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, 

kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania 

promocyjne. 

Samorząd biorący udział w Rankingu każdego roku w grudniu musi dokonać bilansu minionych 

12 miesięcy i wysłać do ZPP raporty ze zrealizowanych działań. Eksperci oceniają je i zgodnie  

z regulaminem przyznają punkty. Kolejność na liście wyróżnionych jest więc uzależniona  

od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. 

 

Wykres 5.Powiat Toruński w Rankingu ZPP 

Źródło: Opracowanie własne Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami 

 

6. ISO 9001 w Urzędzie 

Istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów jest jak 

najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez profesjonalne świadczenie usług na ich 

rzecz. Aby iść z duchem czasu i sprostać rosnącym wymaganiom w tym zakresie od marca 2009 

roku Starostwo Powiatowe w Toruniu wdrażało System Zarządzania Jakością zgodny  

z międzynarodową normą: „ PN-EN ISO 9001:2009”. W roku 2018 wdrożono nową normę PN-

EN ISO 9001: 2015-10. Skrót ISO powstał od pierwszych liter nazwy ang. International 

Organization for Standardization – czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 

zajmującej się określaniem wymagań i norm dla różnych dziedzin życia społecznego  

i gospodarczego, w tym także dla administracji państwowej i samorządowej. Celem wdrożenia 
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tego systemu są przede wszystkim: poprawa funkcjonowania Urzędu tak, by był on przyjazny 

mieszkańcom powiatu, poprawa jakości świadczonych usług, efektywności pracy oraz 

doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych Starostwa. 

Starosta Toruński powołał pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), wyznaczył 

zespół wdrożeniowy i audytorów wewnętrznych oraz zatwierdził „Politykę Jakości”. Wysoką 

jakość obsługi klientów staramy się zapewnić poprzez szybkie, terminowe i zgodne z prawem, 

a zarazem staranne i życzliwe załatwianie spraw. Wdrożenie koncepcji e-Urzędu do obsługi 

klienta drogą elektroniczną, bez konieczności osobistej wizyty w Starostwie oraz 

przygotowanie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pracowników pozwoli podnieść 

efektywność pracy. Starostwo Powiatowe w Toruniu wdrożyło w roku 2010 i utrzymuje  

do dzisiaj we właściwy sposób System Zarządzania Jakością ISO 9001 zgodny  

z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001: 2015-10, na co posiadamy ważny certyfikat Nr 

883/2019 wystawiony przez „Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja” z Gdyni. 

Certyfikat został odnowiony w roku 2019 i obecnie posiada ważność do 30 maja 2022 roku. 

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. 

Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych 

potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie 

wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne 

pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako 

„Cykl Deminga’ oraz zarzadzanie ryzykiem tak, aby zminimalizować zagrożenia w realizacji 

poszczególnych procesów. 

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą:  

 wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa  

w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania 

zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych 

pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów) oraz zarządzanie ryzykiem  

w Starostwie. Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej 

normie i uwzględniają osiem zasad jakości: 

 zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów); 

 przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju); 

 zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie); 

 podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze 

od jakości realizowanych w niej procesów); 

 systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako 

zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami); 

 ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych 

w niej procesów); 

 rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się  

na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych  

i informacji); 
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 wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych 

stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję 

wysokiej jakości). 

W 2021 roku przeprowadzono po raz kolejny audyt wewnętrzny, częściowo w formule zdalnej, 

polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z pracownikami 

auditowanych komórek organizacyjnych i elektronicznym udostępnianiu dokumentów 

źródłowych. Auditem objęto 16 komórek organizacyjnych i wszystkie procesy opisane  

w Księdze Jakości. Auditorzy zidentyfikowali jedną niezgodności w procesie Zarządzania 

zasobami osobowymi Starostwa w dwóch komórkach organizacyjnych, szczegółowo opisane 

w Raporcie z auditu nr 1/2021. W odniesieniu do niezgodności zaplanowano  

i przeprowadzono działania korygujące i naprawcze. Działania te polegały na sporządzeniu 

ocen okresowych po terminie, przeprowadzono też rozmowy z naczelnikami wymienionych 

wyżej komórek organizacyjnych i zobowiązali się oni do terminowej oceny pracowników. 

Audit zewnętrzny przeprowadzony przez firmę „PIHZ Certyfikacja” w maju 2021 r. nie 

stwierdził niezgodności, potwierdził właściwe utrzymanie systemu i rekomendował go  

na następny rok. 

Certyfikat otrzymaliśmy 26 marca 2010 roku, ale pracę nad tym systemem celem jego 

właściwego utrzymania prowadzimy ciągle. Urząd nasz poddawany jest corocznie audytowi 

zewnętrznemu w celu zebrania dowodów i potwierdzenia, ze system działa właściwie. 

Auditowany obszar to: „Świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją 

zadań publicznych własnych i zleconych zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz 

zapewniający wszechstronny rozwój powiatu toruńskiego”. 

 

7. Badanie satysfakcji klientów 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w badaniu satysfakcji klientów wzięło udział 84 

respondentów, w tym 54% kobiet i 46% mężczyzn. Odwiedzający Starostwo wyrażali opinię  

na temat pracy urzędników starostwa, wyglądu budynku i jego przystosowania dla potrzeb 

klientów. Najliczniejszą grupę opiniujących stanowiły osoby w przedziale wieku 41-65 lat, 

pracujący, legitymujący się wyższym wykształceniem, korzystający najczęściej z usług 

świadczonych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami. Jakość usług świadczonych w urzędzie oceniana była  

w 5 obszarach: wygląd urzędu i pracowników, rzetelność obsługi, gotowość pomocy, 

fachowość obsługi, wzbudzanie zainteresowania i troska o klienta. Oceniający uznali,  

że priorytetem w ocenie jest rzetelność obsługi, fachowość i troska o klienta.  

Postrzegana jakość 

Wykres 6  średnie oceny postrzeganej jakości usług ocenionej według metodyki Servqual  

w pięciu wyżej wymienionych obszarach (oceny zostały nadane według skali 1-10 

(1=całkowicie się nie zgadzam, 2, 3=nie zgadzam się, 4, 5=raczej się nie zgadzam, 6=raczej 
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zgadzam się, 7, 8=zgadzam się, 9, 10=całkowicie się zgadzam), za pomocą której respondenci 

ustosunkowali się do dwudziestu sześciu twierdzeń charakteryzujących jakość usług Urzędu  

w pięciu wymienionych obszarach (wymiarach jakości). Średnie oceny, skalkulowane dla SP  

w Toruniu kształtują się w przedziale od 6,9 do 7,5. 

Wykres 6. Średnie oceny postrzeganej jakości usług w SP Toruń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Respondenci w odniesieniu do wszystkich wymiarów jakości zgadzają się co do jakości usług 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu (7-8) oznaczało na skali ·„ zgadzam się”. 

Wykres 7 prezentuje średnie oceny ważności pięciu wymiarów jakości usług SP Toruń: wyglądu 

urzędu i pracowników, rzetelności obsługi, gotowości pomocy, fachowości obsługi  

i wzbudzania zaufania oraz troski o klienta. Oceny zostały nadane według wymienionej 

powyżej skali od 1 do 10, za pomocą której respondenci określili hierarchię ważności pięciu 

wymiarów jakości usług Urzędu. Średnie oceny, skalkulowane dla SP Toruń kształtują się  

w przedziale od 7,00 do 9,31. Wszystkie wymiary jakości usług respondenci uznali za ważne, 

porządkując ich ważność według następującej kolejności: rzetelność obsługi, fachowość 

obsługi i wzbudzanie zaufania, troska o klienta, gotowość pomocy, oraz wygląd urzędu  

i pracowników. 

 

Wykres 7. Ocena pięciu wymiarów jakości usług w SP Toruń 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Średnie oceny satysfakcji ogólnej, spełnienia oczekiwań klientów, postrzeganej wartości oferty 

Urzędu, wizerunku Urzędu, bliskości Urzędu do ideału oraz lojalności klientów 

 

Wykres 8. średnia ocena satysfakcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Średnie oceny kształtują się w przedziale od 6,5 do 7,2 dowodząc, że respondenci są 

zadowoleni i lojalni, a ich oceny spełnienia oczekiwań, otrzymanej wartości oraz wizerunku 

Urzędu i jego bliskości do ideału są na dobrym poziomie. 

Krytyczne wyznaczniki wartości usług Starostwa Powiatowego w Toruniu – obszary 

wymagające usprawnień 

Zaprezentowane wyniki pomiaru satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Toruniu 

sugerują, że jakość świadczonych przez Urząd usług postrzegana jest jako raczej zadowalająca, 

a tym samym zadowolenie klientów kształtuje się na poziomie stosunkowo wysokim. Wyniki 

jednak różnią się, w zależności od rodzaju ocenianej sprawy. Są zdecydowanie najwyższe  

w przypadku spraw dotyczących kwestii obywatelskich. Oznacza to, że w naszym Urzędzie 

istnieją potencjalne możliwości wprowadzenia usprawnień, które mogłyby doprowadzić  

do poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia zadowolenia klientów. Należy podjąć 

systematyczne działania doskonalące we wszystkich obszarach (wymiarach jakości), w których 

uzyskane przez Urząd oceny okazały się najniższe. 

Z danych wynika, że wszystkie wymiary jakości usług SP w Toruniu respondenci uznali  

za niezbędne lub bardzo ważne według następującej kolejności: rzetelność obsługi, fachowość 

obsługi i wzbudzanie zaufania, gotowość pomocy, troska o klienta oraz wygląd urzędu  

i pracowników. Rozpatrując poszczególne szczegółowe wyznaczniki wartości usług SP  

w Toruniu należy uporządkować je ze względu na uzyskane oceny od najniżej do najwyżej 

ocenionego i według tej kolejności określić priorytety w zakresie działań usprawniających 

usługi Urzędu, tak jak prezentuje to wykres 9. 
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Wykres 9. Priorytety w zakresie działań doskonalących – wyznaczniki wartości usług SP  
w Toruniu uporządkowane od najniżej do najwyżej ocenionego w obrębie zarówno 
drugorzędnego (słupki oznaczone na szaro), jak i pierwszorzędnych (słupki oznaczone  
na czarno) wymiarów jakości 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wyniki zaprezentowane na powyższym wykresie należy potraktować jako punkt wyjścia  

do nadania priorytetów w zakresie działań usprawniających i stworzenia programu 

doskonalenia. 
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V. Finanse Powiatu 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2021 zostało przyjęte 

uchwałą Nr 544/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 17 marca 2022 r w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2021 oraz przyjęcia 

informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego. 18 marca 2022 roku uchwała 

została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Plan dochodów po zmianach w wysokości 128 018 805 zł wykonano na poziomie 132 

142 074 zł – tj. w 103,2% planu.  

Na realizację planu składają się dochody z tytułu: 

 subwencji – 39.903.081 zł, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej, jako 

rekompensata dla samorządów na uzupełnienie dochodów w roku 2022 -2024 

361 563 zł (30 %) 

 udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 

31.944.624 zł (w roku 2020 - 27.805.850 zł) (21%) 

 środków współfinansujących projekty i programy (środki z budżetu UE, środki 

Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i Gmin - partnerów projektów  

i powiatu 14.213.899 zł (w roku 2020 -25.540.875 zł (12%) 

 dotacji na zadania własne 75.508 zł 

 dotacji wojewody, odpłatności mieszkańców DPS za pobyt, wpłaty z MOPS i GOPS 

na utrzymanie domów pomocy społecznej 18.697.046 zł (15%) 

 środków Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.000.000 zł (2)%) 

 dotacji na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat – 8.445.232 zł 

(6%) 

 środków funduszu dróg samorządowych - 2.134.166 zł, (2%) 

 opłat geodezyjne i komunikacyjne – 5.173.035 zł (4%) 

 pozostałych dochody- 9.555.483 zł (8%). 

Plan wydatków po zmianach w wysokości 136.056.380 zł wykonano na poziomie 

127.009.368 zł.- tj. 93,30% planu.  

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w wysokości 30.353.520 zł. wykonano  

na poziomie 26.335.897 zł., co stanowi 86,8% planu. 

W roku 2021 planowano deficyt w wysokości 8.037.575 zł.  

Budżet roku 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.132.796 zł. 

Rozchody z tytułu spłat kredytów planowane na poziomie 1.875.000 zł – plan został wykonany. 

W roku 2021 realizowano 25 projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na planowaną kwotę 19.613.499 zł; zrealizowano 

14.582.638 zł. 

Zadłużenie powiatu z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 5.600.000 zł. 
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Stare wskaźniki zadłużenia to:  

 4,23% zadłużenia do dochodów na dopuszczalny wskaźnik 60% 

 1,41 % planowanej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dopuszczalny 

wskaźnik 15 %. 

Nowy wskaźnik zadłużenia wynosi 2,07% określający możliwości spłaty zadłużenia JST - 

dopuszczalny wskaźnik to 15,03 %. 

 

VI. Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski w powiecie toruńskim wprowadzono w 2016 roku. Do 2021 roku 

zrealizowano projekty zgłoszone w jego 4. edycjach.  

Projekty wybrane do realizacji w 2020 roku – z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju  

i obowiązujące ograniczenia i obostrzenia – decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego (Uchwała 

Nr 247/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020) mogły być 

realizowane zarówno w roku 2020 jak i 2021. Decyzję o realizacji zadania w danym roku 

pozostawiono ich wnioskodawcom. 

W związku z powyższym w 2021 roku zrealizowano 13 projektów na łączną kwotę 113 055zł – 

szczegółowe zestawienie w tabeli poniżej. 

 

Tabela 5. Projekty realizowane w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego 

Lp. Nazwa projektu Opis zrealizowanego projektu 

Koszt 

realizacji 

projektu  

(w zł) 

PULA LOKALNA 

Miasto Chełmża 

1. 
Turniej Łuczniczy o Złotą 

Strzałę Grodu Łoza 

Pod okiem wykwalifikowanego instruktora 

zorganizowano pięć spotkań warsztatowych  

z podstaw łucznictwa. Warsztaty zakończono 

Turniejem Łuczniczym o Złotą Strzałę Grodu Łoza.  

W ramach projektu powstał także film promocyjny  

z realizacji zadania. 

 

 

5 000 

Gmina Chełmża  
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1. 

Turniej Kół Gospodyń 

Wiejskich Gminy Chełmża 

"Bociani Raj" 

Zorganizowano spotkanie kulturalno-edukacyjne  

w ramach którego odbył się  

turniej kół gospodyń wiejskich promujący tradycje 

kulinarne kuchni staropolskiej oraz historię 

poszczególnych miejscowości.  

Całość wydarzenia zwieńczył koncert gminnego 

zespołu Polskie Kwiaty, występ Orkiestry Dętej Gminy 

Zławieś Wielka i koncert zespołu Pikus Band. Turniej 

KGW zrealizowano w Zelgnie. 

6 700 

2. QŃ-press-Ja??? 

W ramach jednodniowej imprezy plenerowej  

w Kończewicach uczestnicy spotkania mieli możliwość 

poznać historię rozwoju mechanizacji. Zorganizowano 

stoiska tematyczne i gastronomiczne. Akcent 

muzyczny zapewnił występ kapeli Toruniacy.  

3 581 

Gmina Łubianka  

3. 
Dla zdrowia! - rodzinny 

festyn  

Zorganizowano spotkanie o charakterze integracyjno-

edukacyjnym w Gminnym Parku Kultury w Łubiance. 

W ramach festynu przeprowadzono instruktaż i marsz 

nordic walking, zorganizowano stoiska medyczne,  

a także atrakcje dla dzieci. 

5 497 

Gmina Łysomice  

4. 
Zadrzewienie ulic 

zachodnich Łysomic  

W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew 

liściastych wzdłuż ulic w pasie drogowym po 

zachodniej stronie wsi Łysomice (ul. Graniczna, 

Wiejska, Lniana, Polna, Łąkowa, Wiązowa, 

Modrzewiowa) na łącznej długości 4 km. 

192 

Gmina Obrowo  

5. 
Całym rokiem - aktywnym 

krokiem 

Zorganizowano 4 wydarzenia o charakterze sportowo-

integracyjnym: marsz z kijkami, zajęcia z zumby, festyn 

rodzinny oraz rajd rowerowy. Wydarzenia miały na 

celu promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia 

oraz integrację mieszkańców. Zadanie zrealizowano  

w Zawałach w gminie Obrowo. 

9 374 

6. Powierzchnia edukacyjna W lesie w Osieku nad Wisłą wytyczono ścieżkę 

ekologiczną, która została zalesiona nowymi 
9 016 
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gatunkami flory, zamontowano tablice edukacyjne, 

kosze na śmieci oraz drogowskazy leśne. 

Gmina Zławieś Wielka  

7. 

Organizacja cyklu trzech 

rajdów rowerowych - 

Gmina Zławieś Wielka  

Zorganizowano 2 rajdy rowerowe po gminie Zławieś 

Wielka. W rajdach udział wzięło  

ok. 130 cyklistów dla których przygotowano  

m.in konkursy sprawnościowe  

oraz konkursy wiedzy. 

5 479 

Razem: 44 839 

PULA POWIATOWA 

8. 

Koncerty Jubileuszowe 

Orkiestry Dętej Gminy 

Zławieś Wielka  

W ramach zadania Orkiestra Dęta Gminy Zławieś 

Wielka koncertami uświetniła  

4 uroczystości powiatowe. 

12 761 

9. 

Festiwal żywej historii - 

widowisko plenerowe - 

Chełmża 2020  

Zorganizowano festiwal w ramach którego odbyły się 

warsztaty i pokazy tematyczne nawiązujące do 

różnych epok historycznych, w tym m.in. turniej 

łucznictwa, rejsy repliką łodzi Wikingów, wykłady  

i wystawy tematyczne oraz koncert muzyki dawnej. 

Zadanie zrealizowano w Chełmży. 

19 997 

10. Dzień dla zdrowia 

Zorganizowano jednodniową akcję profilaktyczną 

poświęconą zdrowiu i aktywności fizycznej, w ramach 

której odbyły się m.in. spotkania z lekarzami 

specjalistami, trenerem personalnym oraz 

dietetykiem, pokazy z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz instruktaż marszu nordic 

walking. Zadanie zrealizowano w Obrowie. 

8 400 

11. 

Niech sztuka trafia pod 

strzechy - teatr  

w Sławkowie 

W ramach zadania na scenie w Sławkowie,  

gm. Chełmża z przedstawieniem słowno-muzycznym 

zaprezentował się teatr "Afisz" z Torunia. 

3 200 

12. Qulturoweekendy 

W 2021 roku w ramach zadania zrealizowano  

2 koncerty "Queens of Violins"  

w Osieku nad Wisłą i w Czernikowie. 

9 547 
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13. 

Archipelag artystycznych 

marzeń - Wyspa I: Męskie 

fascynacje 

W 2021 roku w ramach zadania zrealizowano  

2 koncerty w gminie Czernikowo:  

w Makowiskach odbył się koncert tenora Andrzeja 

Kubackiego, zaś w Auli Szkoły Muzycznej  

w Czernikowie  

koncert "Ars Longa" poświęcony pamięci Piotra "Kuby" 

Kubowicza - artysty  

m.in. "Piwnicy pod Baranami". 

14 311 

Razem: 68 216 

RAZEM (pula lokalna + pula powiatowa) 113 055 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Poniżej wybrane zdjęcia z zadań zrealizowanych  

z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2021 roku 
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W 2021 roku ogłoszono także nabór wniosków do 5. edycji budżetu obywatelskiego. 

Procedura naboru, weryfikacji i głosowania nas projektami przebiegała zgodnie z przyjętym 

harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego. 

Podczas tej edycji po raz pierwszy wdrożono system zarządzania budżetem obywatelskim 

umożliwiający głosowanie za pomocą Internetu. Z tej możliwości oddania głosu skorzystało 

prawie 8 tys. osób (nadmienić jednocześnie należy, iż była to jedyna forma oddania głosu, nie 

było głosowania w formie papierowej).  
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Pod głosowanie mieszkańców poddano 33 zadania, w tym 20 w puli lokalnej i 13 w puli 

powiatowej. 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego projekty w danej gminie, w puli lokalnej 

mogą być realizowane wówczas, jeżeli głosy na nie oddało co najmniej 3% ogólnej liczby 

mieszkańców danej gminy. Wymaganego 3% progu nie udało się uzyskać, a tym samym 

zgłoszone zadania do budżetu obywatelskiego nie będą realizowane w 2 gminach (Lubicz, 

Łysomice). Środki finansowe zagwarantowane na ich realizację (wraz z tymi które pozostały 

niewykorzystane w pozostałych pulach gminnych) zasiliły pulę powiatową.  

Decyzją mieszkańców powiatu toruńskiego w 2022 roku realizowane będą 24 projekty, 14  

z puli lokalnej (w 7 gminach powiatu toruńskiego) i 10 z puli powiatowej.  

Wykaz zwycięskich projektów znajduje się na stronie: 

https://www.powiattorunski.pl/8879,budzet-obywatelski-br-v-edycja?tresc=83340 

Poniżej wybrane dane dotyczące poszczególnych edycji budżetu obywatelskiego powiatu 

toruńskiego  

Tabela 6. Dane dotyczące edycji budżetu obywatelskiego 

Nr edycji 

/rok 

realizacji 

projektów 

Liczba złożonych wniosków w 

danej edycji* 

Liczba projektów realizowanych 

w danej edycji 

Pula środków 

zarezerwowanych 

na budżet 

obywatelski w 

danej edycji (w zł) 
Razem 

w puli 

lokalnej 

w puli 

powiatowej 
Razem 

w puli 

lokalnej 

w puli 

powiatowej 

I 

2016 
54 36 18 22 17 5 200 000 

II 

2017 
45 30 15 21 17 4 200 000 

III 

2018 
48 31 17 28 17 11 250 000 

IV 

2020 i 2021 
52 35 17 24 15 9 250 000 

V 

2022 
36 22 14 24 14 10 250 000 

Razem 235 154 81 119 80 39 1 150 000 

* przed weryfikacją formalną wniosków 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

https://www.powiattorunski.pl/8879,budzet-obywatelski-br-v-edycja?tresc=83340
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VII. Edukacja  

Realizacja zadań oświatowych w 2021 r. upłynęła pod znakiem pandemii. Ta sytuacja 

postawiła przed kierownictwem, kadrą szkół oraz poradni trudne wyzwania. Dominowało 

zdalne nauczanie i praca zdalna. Sporo wysiłku poświęcono na zmianę metod i nową 

organizację pracy, a także na utrzymanie reżimu sanitarnego, aby zapewnić bezpieczeństwo 

uczniom, nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom. 

W 2021 roku funkcjonowały jednostki oświatowe, dla których powiat toruński jest organem 

prowadzącym: 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie; 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży; 

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (szkoły specjalne); 

4. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Górnym; 

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach 

 

Tabela 7. Szkoły powiatowe dla młodzieży w podziale na typy szkół: 

Typ szkoły Liczba  

szkoła podstawowa* 1 

liceum ogólnokształcące 1 

technikum 2 

branżowa szkoła I stopnia* 3 

szkoła przysposabiająca do pracy* 1 

 *w tym specjalna 

 

Tabela 8. Formy kształcenia dla dorosłych: 

Typ szkoły/placówki Liczba  

liceum ogólnokształcące dla dorosłych 2 

szkoła policealna 1 

centrum kształcenia ustawicznego* 2 

 *kwalifikacyjne kursy zawodowe  

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
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Tabela 9. Liczba uczniów/słuchaczy (na podstawie SIO) 

Nazwa szkoły/placówki Liczba 

oddziałów 

30.09.2020 

Liczba 

oddziałów 

30.09.2021 

Liczba 

uczniów 

30.09.2020 

Liczba 

uczniów 

30.09.2021 

Średnia na 

oddział 

30.09.2020 

Średnia na 

oddział 

30.09.2021 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Specjalna w Chełmży 

15 16 52 48 3,47 3 

4 5 19 25 4,75 5 

Liceum Ogólnokształcące im. 

KEN w Chełmży 

4 4 67 63 16,75 15,75 

Technikum w Chełmży 10 10 206 196 20,6 19,6 

Technikum w Gronowie 18 17 404 377 22,44 22,17 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

w Gronowie 

5 7 106 112 21,20 16 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

Nr 1 w Chełmży 

9 9 154 164 17,11 18,22 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 

2 Specjalna w Chełmży 

4 4 27 27 6,75 6,75 

Szkoła Przysposabiająca  

do Pracy 

2 2 10 10 5 5 

Liceum dla Dorosłych 

w Gronowie 

3 3 67 67 22,33 22,33 

Liceum dla Dorosłych 

w Chełmży 

1 1 12 10 12 10 

Szkoła Policealna w Chełmży 1 1 12 6 12 6 

Zajęcia Rewalidacyjno - 

Wychowawcze 

1 1 3 3 3 3 

Wczesne Wspomaganie 

Rozwoju Dziecka* 

- - 40 43 - - 

*zajęcia indywidualne  

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
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Tabela 10. Liczba uczniów  

Szkoła Muzyczna I 

stopnia 

Liczba oddziałów 

30.09.2020 

Liczba oddziałów 
30.09.2021 

Liczba uczniów 

30.09.2020 

Liczba uczniów 

30.09.2021 

Chełmża 10 10 120 119 

 Filia w Lubiczu 10 10 133 151 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Tabela 11. Kierunki kształcenia zawodowego w 2021 roku: 

szkoła zawód liczba uczniów 

30.09.2020 

liczba uczniów 

30.09.2021 

Technikum 

w Gronowie 

technik logistyk 74 87 

47 23 

technik hotelarstwa 22 9 

37 52 

technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki 

30 18 

63 91 

technik informatyk 12 - 

50 54 

technik żywienia i usług gastronomicznych 21 6 

17 14 

technik pojazdów samochodowych 18 9 

13 14 

Technikum w Chełmży technik informatyk 92 69 

technik logistyk 40 52 

technik żywienia i usług gastronomicznych 57 59 

technik usług fryzjerskich 17 16 

mechanik pojazdów samochodowych 9 23 
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Branżowa Szkoła I st.  

w Gronowie  

mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 

21 20 

10 - 

kucharz 22 32 

4 - 

kierowca - mechanik 6 - 

10 10 

inne – klasy wielozawodowe 24 27 

Branżowa Szkoła I st. 

nr 1 w Chełmży 

automatyk 4 5 

mechanik automatyki przemysłowej i 

urządzeń precyzyjnych  

3 0 

cukiernik 2 2 

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

1 1 

 elektryk 2 3 

 fryzjer 25 30 

 kucharz 53 52 

 magazynier - logistyk 5 10 

 mechanik pojazdów samochodowych 11 16 

 operator obrabiarek skrawających 2 2 

 piekarz 3 6 

 sprzedawca 15 11 

 stolarz 22 23 

 ślusarz 6 3 

Branżowa Szkoła I st. 

nr 2 w Chełmży* 

cukiernik 20 12 

kucharz - 8 

krawiec 3 3 



  

60 

 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

4 4 

Szkoła Policealna w 

Chełmży 

technik usług kosmetycznych 12 6 

*szkoła specjalna  

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Tabela 12. Kierunki kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

Nazwa placówki zawód Liczba słuchaczy 

30.09.2020 

Liczba słuchaczy 

30.09.2021 

KKZ w ZS CKU 

w Gronowie 

rolnik 47 - 

40 105 

technik rolnik 54 96 

technik usług 

kosmetycznych 

22 - 

31 - 

- 49 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

30 - 

- 30 

technik pojazdów 

samochodowych 

- 36 

technik administracji 18 19 

opiekun medyczny - 27 

KKZ w ZSP 

w Chełmży 

technik usług 

kosmetycznych 

- 34* 

*od października 2021 r.  

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
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Tabela 13. Zatrudnienie w roku 2020/2021 (dane SIO) 

Nazwa jednostki oświatowej nauczyciele administracja obsługa 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Zespół Szkół CKU w Gronowie 69,57 80 15,51 18 21,74 30 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 41,61 57 9,5 10 10 12 

Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 38,16 42 4 4* 10 10** 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 42,44 50 3 3 2 3 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Chełmży 

16 16 5 5 0,625 1 

*w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych; 

**w tym dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Tabela 14. Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 (dane SIO) 

Nazwa jednostki oświatowej nauczyciele administracja obsługa 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Zespół Szkół CKU w Gronowie 66,22 81 15,80 18 20,02 30 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 43,49 56 10,5 11 9 10 

Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 40,46 42 3,5 4* 11 11** 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 39,24 48 3 3 2 3 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Chełmży 

16,31 19 5 5 1,125 2 

*w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych; 

**w tym dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 
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Tabela 15. Nauczyciele z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Nazwa jednostki oświatowej stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

30.09. 

2020 

30.09.

2021  

30.09. 

2020 

30.09.

2021 

30.09. 

2020 

30.09.

2021 

30.09. 

2020 

30.09.

2021 

Zespół Szkół CKU w Gronowie 2+3* 0+3* 11 11 17 16 45 45 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Chełmży 

5 3 8 10 17 15 27 28 

Zespól Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży 

1 2 7 7 5 3 29 30 

Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Chełmży 

1 0 7 5 18 18 24 25 

Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Chełmży 

1 1* 2 4 1 1 12 13 

*nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży z filią w Dobrzejewicach 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży obejmuje opieką dzieci oraz młodzież  

z obszaru Powiatu Toruńskiego od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej. 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba dzieci i młodzieży objętej opieką PPP w Chełmży z Filią 

w Dobrzejewicach oraz oddziałami w Złejwsi Wielkiej i Grębocinie wynosiła 17 787. Oferta 

terapeutyczna Poradni w roku szkolnym 2020/2021 obejmowała: terapię zaburzeń 

grafomotoryki, terapię metodą biofeedback, terapię logopedyczną. Terapia psychologiczna, 

terapia pedagogiczna były prowadzone stacjonarnie i on-line. 

Przeprowadzono spotkania szkoleniowe on-line z pedagogami, psychologami szkolnymi  

i dyrektorami celem przedstawienia i wdrożenia opracowanych przez pracowników Poradni 

zajęć reintegracyjnych w szkołach. Omówiono i przekazano do szkół opracowaną przez 

psychologów Poradni listę symptomów i zachowań, które mogły być sygnałem różnych 

problemów spowodowanych sytuacją epidemiczną. Pomogły one zidentyfikować uczniów 

wymagających wdrożenia działań pomocowych. Lista symptomów została również przekazana 

za pośrednictwem szkół do dzienników elektronicznych rodziców oraz umieszczona na stronie 

Poradni (poradnia-chelmza.pl), co w znacznym stopniu zwiększyło ilość porad, konsultacji  

i terapii dla dzieci i rodziców. 

Zorganizowano również warsztaty on-line dla rodziców dzieci ze szkół Powiatu Toruńskiego 

pn.: „Wspieranie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją 

pandemiczną.”  
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Na bieżąco odbywały się konsultacje pracowników Poradni z pedagogami, wychowawcami  

i nauczycielami dotyczące spraw dydaktycznych, wychowawczych i spowodowanych 

pandemią. 

Udzielano również porad i wsparcia samym nauczycielom, którzy znaleźli się trudnej sytuacji 

związanej z pandemią i realizacją nauczania zdalnego. 

Pracownicy Poradni udzielili pomocy i wsparcia w 30 interwencjach kryzysowych dzieci  

i młodzieży (samookaleczenia, próby samobójcze).  

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży działały również punkty konsultacji: dla 

dzieci nadpobudliwych i z zaburzeniami zachowania, dla dzieci i rodzin z problemami 

uzależnień, dysleksji, poradnictwo zawodowe, a także prowadzone były bezpłatne 

komputerowe badania słuchu i wzroku dla dzieci i młodzieży. 

Tabela 16. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Działalność Poradni - zestawienie liczba Sposób 

realizacji 

Ilość badań psychologicznych 1215 stacjonarnie 

Ilość badań pedagogicznych 1299 stacjonarnie 

Ilość badań logopedycznych 357 stacjonarnie 

Ilość wydanych orzeczeń 395 stacjonarnie 

Ilość wydanych opinii 1244 stacjonarnie 

Ilość szkoleń dla rodziców i nauczycieli 25  on-line 

Ilość wydanych informacji o diagnozie 25 stacjonarnie 

Ilość warsztatów (nauczyciele, rodzice) 9  on-line 

Psychoterapia, inne indywidualne formy pomocy 

psychologicznej (inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) 

134  w większości 

on-line 

Terapia pedagogiczna (biofeedback, SI) 58 stacjonarnie 

Terapia logopedyczna 70 stacjonarnie 

Ilość konsultacji indywidualnych 3152  w większości 

on-line 

Ilość badań przesiewowych słuchu w ramach programu 

„Słyszę” 

10 stacjonarnie 
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Realizacja programów i projektów edukacyjnych: 

Nazwa projektu/programu: „Poznaj Polskę” 

Cel: Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania tradycji, zabytków kultury oraz historii Polski, a także środowiska przyrodniczego 

oraz osiągnięć polskiej nauki w ramach wycieczek edukacyjnych. 

 

Tabela 17. Okres realizacji: październik – grudzień 2021  

Nazwa szkoły Dofinansowanie Wkład własny Wartość 

Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w 

Chełmży 

2 000,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 

Technikum w Gronowie 7 603,20 zł 1 900,80 zł 9 504,00 zł 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Gronowie 5 000,00 zł 1 919,20 zł 6 919,20 zł 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmży 6 076,49 zł 1 519,13 zł  7 595,62 zł 

Technikum w Chełmży 2 491,99 zł 623,00 zł  3 114,99 zł 

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w 

Chełmży 

2 619,20 zł 654,80 zł  3 274,00 zł 

suma 25 790,88 zł 7 116,93 zł 32 907,81 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Dofinansowanie otrzymane – 27 688,00 zł; wykorzystano 25 790,88 zł 

Nazwa projektu/programu: „Aktywna tablica” 

Cel: Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakup tablic interaktywnych i monitorów 
dotykowych oraz przeszkolenie nauczycieli 

Tabela 18. Okres realizacji: październik - grudzień 2021 r. 

Nazwa szkoły Dofinansowanie Wkład własny Wartość 

Branżowa Szkoła I St. w Gronowie 14 000,00 zł 3 500,00 zł 17 500,00 zł 

Branżowa szkoła I St. nr 2 w Chełmży 14 000,00 zł 3 500,00 zł 17 500,00 zł 

razem 28 000,00 zł 7 000,00 zł 35 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
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Nazwa projektu/programu: Laboratoria Przyszłości 

Cel: Poznawanie możliwości nowych technologii i zainspirowanie uczniów do rozwoju 

zainteresowań dziedzinami technicznymi oraz pomoc w osiągnięciu lepszych wyników  

w nauce, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwój kompetencji 

technicznych. 

Okres realizacji: październik - grudzień 2021 r. 

Podmiot realizujący: Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Chełmży 

Dofinasowanie: 30.000,00 zł 

Wkład własny: --- 

Wartość całkowita: 30.000,00 zł 

Nazwa projektu/programu: Erasmus+, projekt „LIFE” 2019-1-FR01-KA229-062174_2 

Cel: Promowanie mobilności edukacyjnej uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Chełmży, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, doskonałości, 

kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 

Podniesienie jakości i efektywności pracy placówki. Wiąże się to nie tylko z poznaniem nowych 

metod i narzędzi pracy, ale również z wdrażaniem na zajęciach lekcyjnych rozwiązań 

zaobserwowanych za granicą. Kolejne założenia to poszerzenie horyzontów 

światopoglądowych beneficjentów projektu, lepsze zrozumienie różnorodności społecznej  

i kulturowej, oraz rozwój przynależności do wspólnoty europejskiej. 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 28.02.2022 r. 

Podmiot realizujący: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

Dofinasowanie: 100% (80% podczas trwania projektu, 20% po zatwierdzeniu raportu 

końcowego) 

Wkład własny: ---- 

Wartość całkowita: 26 000,00 Euro 

Projekty realizowane przez Zespół Szkół CKU w Gronowie: 

„Stażysta = Profesjonalista” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe 

Okres realizacji: 1.01.2020 - 30.09.2023 r. 

Dofinansowanie: 699 525,00 zł 

Wkład własny: 77 725,00 zł 

Wartość całkowita: 777 250,00 zł 
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Cel: Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznego powiązania oferty edukacyjnej 

szkół zawodowych z potrzebami rynku pracy. W efekcie młodzież ma znaczne kłopoty  

z rozpoczęciem aktywności zawodowej. Celem projektu jest ułatwienie zdobycia ·zatrudnienia 

200 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński, funkcjonujących  

w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. UE w Chełmży. Zadaniem projektu było 

zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk 

zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami. Grupę docelową projektu 

stanowi 182. uczniów z ZS, CKU w Gronowie, 15 z ZSP w Chełmży, 3 z ZS im. UE w Chełmży. 

Wsparciem objęta została młodzież ucząca się w zawodach rekomendowanych przez 

Wojewódzka Radę Rynku Pracy oraz w zawodach uzasadnionych w diagnozach 

zapotrzebowania przygotowanych przez szkoły i zatwierdzonych przez powiat jako organ 

prowadzący. W ramach projektu, który jest realizowany w okresie od 01.01.2020  

do 30.09.2023 r. zorganizowane zostaną płatne praktyki zawodowe dla 20 uczniów oraz staże 

dla 180 uczniów, w wymiarze 150 godz. na osobę. Uczniowie odbywać będą praktyki/staże 

zawodowe na podstawie przygotowanych dla nich programów, pod nadzorem opiekuna  

w rzeczywistych warunkach pracy, otrzymają m.in. odzież roboczą, zwrot kosztów za dojazdy  

i stypendium stażowe. W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 

180 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu 

programu. Wskaźniki produktu: 200 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy 

zostali objęci wsparciem w programie oraz 200 uczniów placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy. 

„Dbamy o Twoją przyszłość” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe 

Okres realizacji: 1.01.2020 - 31.12.2023r. 

Dofinansowanie: 2 412 387,31 zł 

Wkład własny: 268 043,04 zł 

Wartość całkowita: 2 680 430,35 zł 

Cel: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zdobycia zatrudnienia 705 uczniów z 5 szkół 

zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności i jakości 

kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

do 31.10.2023. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 705 uczniów, 49 nauczycieli 

przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 5 szkół 

funkcjonujących: w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (technikum 

i branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (branżowa szkoła 

I stopnia), Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (technikum i branżowa szkoła  

I stopnia). Uczniowie uczestniczyć będą w: 1) dodatkowych zajęciach przygotowujących  
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do egzaminów zawodowych, 2) specjalistycznych zajęciach, kursach i szkoleniach 

ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych, a także w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse  

na rynku pracy, 3) kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego, 4) zajęciach 

kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. 

Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez 1) uczestnictwo  

w specjalistycznych kursach, szkoleniach, 2) podjęcie studiów podyplomowych związanych  

z nauczanym zawodem, 3) doskonalenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych 

sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w proces 

kształcenia kadr, poprzez prezentacje i pokazy organizowane podczas wizyt zawodoznawczych 

(zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów). 

„Kadra podnosi swoje kompetencje – zyskują słuchacze” w ramach Erasmus + 

Okres realizacji: 1.07.2019 - 31.12.2021r. 

Dofinansowanie: 38 608,00 euro (165 622,30 PLN) 

Wartość całkowita: 38 608,00 euro (165 622,30 PLN) 

Cel: Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli uczących w szkołach  

dla dorosłych. Zakładano wyjazd 24 nauczycieli, którzy mieli zdobyć kompetencje potrzebne 

do wspierania niezawodowej edukacji dorosłych, m.in. poprzez udział w kursie metodycznym  

z andragogiki, obserwacje pracy w szkole na Węgrzech zajmującej się edukacją dorosłych. 

Wzrosły również kompetencje językowe nauczycieli poprzez udział w kursie języka 

angielskiego. W trakcie trwania projektu uczestnicy poznali systemy kształcenia dorosłych, 

programy, metody pracy z dorosłymi, sposoby zwiększania uczestnictwa dorosłych o niskich 

umiejętnościach w edukacji, organizację edukacji pozaszkolnej wspierające edukację 

dorosłych na Węgrzech oraz w Portugalii. Realizacja projektu miała przyczynić się do 

podniesienia jakości i efektywności niezawodowego kształcenia dorosłych zgodnie  

z europejskimi standardami. Doprowadziła również do modyfikacji oferty kształcenia 

dorosłych, zmiany w organizacji nauczania i uczenia, lepszego promowania edukacji dorosłych 

oraz podniesienia świadomości międzykulturowej i rozwijania współpracy międzynarodowej 

w Zespole Szkół CKU w Gronowie.  

„Szkoła kompetentna i nowoczesna - Poszerzanie kompetencji językowych kluczem  

do lepszej jakościowo szkoły” 16 nauczycieli  

Okres realizacji: 1.08.2019 - 31.12.2021r. 

Dofinansowanie: 59 039,00 Euro (253 268,10 PLN) 

Wartość całkowita: 59 039,00 Euro (253 268,10 PLN) 

Cel: Mobilności zagraniczne były głównym filarem realizacji projektu. Wzięło w nich udział  

15 nauczycieli, 5 nauczycieli języków obcych, 4 przedmiotów ogólnych, 4 nauczycieli 

przedmiotów zawodowych oraz 2 osoby z kadry zarządzającej. Każdy wyjazd trwał dwa 
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tygodnie. Mobilności realizowane były według następującego planu: 1. Szkolenia metodyczno-

językowe dla osób z biegłą znajomością angielskiego (3 różne) w Irlandii (Dublin)  

oraz na Malcie (Sliema), w Irlandii (Dublin) oraz niemieckiego (1 kurs) w Niemczech (Lindau). 

Ogólne kursy angielskiego w Wielkiej Brytanii (Glasgow), w Irlandii (Dublin), na Malcie 

(Valetta) oraz na Cyprze (Limassol). Działaniami przygotowawczymi przed mobilnościami były: 

kurs języka angielskiego - 10 godzin lekcyjnych, szkolenie na temat kultur narodowych -  

8 godzin lekcyjnych, kurs dotyczący bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą - 4 godziny, 

utworzenie biblioteczki anglojęzycznej oraz niemieckojęzycznej dla uczestników kursu, 

pracowników oraz uczniów szkoły, stworzenie i wydrukowanie anglojęzycznego folderu 

promocyjnego szkoły, stworzenie grupy facebookowej dla beneficjentów projektu. Zadbano  

o kwestie dotyczące implementacji zgromadzonej wiedzy i umiejętności, upowszechniania  

i ewaluacji projektu. 

„Explaining Europe – Entwicklung von (digitalen) Lehr – Und Lernmaterialien uber Europa” 

- Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat Europy. – ERASMUS+ 

Okres realizacji: 1.09.2019 - 31.12.2021r. 

Dofinansowanie: 22 794,00 Euro (97 782,70 PLN)) 

Wartość całkowita: 22 794,00 Euro (97 782,70 PLN) 

Cel: realizowany przez: ZS, CKU w Gronowie, Regensburg (Niemcy), Zvolen (Słowacja). 

Wymiana uczniów ze wskazanych szkół, której celem jest przygotowanie cyfrowych 

materiałów dydaktycznych na temat Europy. 

„Europa fährt programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines 

programmierbaren Fahrzeuges im Kontext zur Robotik/ Zaprogramowana Europa podąża 

wspólnie do celu - budowa sterowanego komputerowo pojazdu w kontekście zagadnień 

robotyki” 

Okres realizacji: 01.01.2021 r. do 31.08.2024 r. 

Dofinansowanie: 35 000,00 Euro (150 144,53 PLN) 

Wartość całkowita: 35 000,00 Euro (150 144,53 PLN) 

Cel: Projekt zaplanowany jest jako „strategiczny projekt partnerski szkół” w ramach programu 

Erasmus+ KA2. W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 6 szkół zawodowych 

(Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Węgry, Turcja). Wykorzystywana jest tutaj metoda 

wzajemnego uczenia się. Zadaniem dla każdego partnera projektu jest wykonanie: 

sterowanego komputerowo pojazdu, który jest ładowany, a następnie przemieszcza się 

wykonując określone zadania. 

„Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” Kujawsko-Pomorski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, 
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Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie 

Okres realizacji: 1.04.2021 - 31.12.2022r. 

Dofinansowanie: 2 754 947,68 zł 

Wkład własny: 387 947,02 zł 

Wartość całkowita: 3 241 114,92 zł 

Cel: Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń lekcyjnych  

w budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni agrotroniki wraz  

z wyposażeniem pracowni w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Celem inwestycji jest wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego dotyczącej praktycznej 

nauki zawodu, zaplanowano utworzenie nowoczesnej pracowni agrotroniki, co pozwoli na 

zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia praktycznego. Wyposażenie pracowni 

będzie zgodne ze standardami kształcenia w zawodzie i wyposażeniem opisanym w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik 

operator pojazdów i maszyn rolniczych. Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby 

dostosowania infrastruktury Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

do sytuacji jaką stawia regionalny rynek pracy oraz tworzenia takich warunków nauki, które 

odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy w zawodach objętych projektem. Podstawą 

przy tworzeniu założeń projektu była analiza obecnego rynku pracy oraz zapotrzebowania  

na poszczególne profile kształcenia jakie występują na obszarze powiatu oraz województwa, 

a także przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoły. Realizacja przedmiotowego projektu 

przyczyni się do poprawy jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego  

na obszarze powiatu toruńskiego. Wpłynie to na zwiększenie znaczenia edukacji zawodowej, 

tworząc warunki nauczania zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, 

zwiększając potencjał w zakresie oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego i jakości 

kształcenia. Dzięki temu zwiększą się kompetencje i umiejętności uczniów, które są 

oczekiwane na lokalnym rynku pracy, nastąpi wyrównanie szans życiowych oraz wzrost 

aktywności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. 

Powiatowy Fundusz Stypendialny 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami powiatu 

toruńskiego za wyniki w nauce mogą otrzymać stypendium z Powiatowego Funduszu 

Stypendialnego. Warunki do otrzymania stypendium: średnia ocen na świadectwie szkolnym 

co najmniej 4,85, bardzo dobra lub wyróżniająca ocena zachowania ucznia, co najwyżej jedna 

ocena dostateczna na świadectwie. Stypendium jest wypłacane przez 10 miesięcy roku 

szkolnego (w okresie trwania zajęć szkolnych) w kwocie 100,00 zł miesięcznie. 
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Tabela 19. Powiatowy Fundusz Stypendialny 

Rok szkolny Liczba wniosków Liczba stypendystów Wydatki na stypendia  

w 2021 r. 

2020/2021 480 372 222 000,00 zł 

2021/2022 454 406 162 400,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Kierowanie uczniów 

Zadaniem powiatowym jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, posiadającym 

orzeczenie do kształcenia specjalnego odpowiedniej formy kształcenia. Starosta na wniosek 

rodziców, opiekunów prawnych kieruje ucznia do odpowiedniej szkoły lub placówki. W roku 

2021 wydano: 

41 skierowań do szkoły specjalnej, 

5 skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii. 

Ponadto na podstawie postanowień Sądu wydano 4 skierowania do młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. 

 

Tabela 20. Remonty i inwestycje: 

Nazwa/opis zadania  wartość 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół, CKU w Gronowie powierzchnia zabudowy: 

2332m; powierzchnia użytkowa: 2714m; kubatura: 20420m³ 

 

12 927 644,05 zł 

Budowa hali maszyn i urządzeń rolniczych powierzchnia zabudowy: 1159m²; 

powierzchnia użytkowa 1115m; kubatura: 7719m³ 

 

2 792 000 zł 

Modernizacja natrysków w internacie: zmodernizowano natryski na trzech poziomach 

Internatu oraz zamontowano system wentylacji mechanicznej pomieszczeń sanitarnych. 

439 000 zł 

Zmiana systemu ogrzewania w warsztatach szkolnych. Zlikwidowano ogrzewanie za 

pomocą promienników gazowych, które zastąpiono nagrzewnicami wodnymi zasilanymi 

z istniejącej kotłowni. Zamontowano także na ogrzewanych halach destryfikatory, 

których zadaniem jest przemieszczanie nagrzanego powietrza od dachu hali ku dołowi.  

90 000 zł 

Zakupiono komputery stacjonarne oraz monitory stanowiące wyposażenie pracowni 

komputerowej 309 

59 862 zł 
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Dokonano remontu sali 316 wraz z wymianą powierzchni podłogi oraz zakupem 

wyposażenia pracowni geograficznej  

18 000 zł 

Wykonano kompletny remont sali informatycznej 311 i 114 wraz  

z samodzielnym wykonaniem mebli (stołów, szaf i biurek). Wymieniono także krzesła 

uczniów (na fotele biurowe).  

25 000 zł 

Wykonano remont korytarza niskiego parteru wraz z odnowieniem powłok malarskich 10 000 zł 

Wykonano remont pracowni elektromechanicznej w warsztatach szkolnych wraz  

z odnowieniem powłok malarskich  

4 500 zł 

Wykonano samodzielnie komplet mebli do księgowości oraz wyremontowano 

pomieszczenie księgowości.  

17 000 zł 

Przebudowa pomieszczeń lekcyjnych warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni 

agrotroniki (w ramach projektu RPKP.06.03.02-04-0001/ 19 pn. „Modernizacja 

warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki”) 

639 000 zł 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynków 

„Modernizacja elewacji budynków wraz z technologią modernizacji w ZSP w Chełmży” 

15 000,00 zł 

Usługa projektowa Modernizacja instalacji elektrycznych i sieci komputerowych 2 piętra 

budynku szkoły 

15 000,00 zł 

Montaż filtroodmulnika magnetycznego DN 80 6 027,00 zł 

Podłączenie i konfiguracja zjazdu p.poż – wysterowanie dźwigu w przypadku alarmu 

pożarowego II stopnia 

7 009, 77 zł 

Dostawa i montaż wykładzin dywanowych w płytach – czytelnia i biblioteka 18 696,00 zł 

Wykonanie i montaż rolet wewnętrznych sale: 404, 405, 407, czytelnia 8 425,50 zł 

Wzmocnienie głównej belki stropowej w budynku sali gimnastycznej 14 760,00 zł 

Remont sal na II piętrze wraz z wyposażeniem w sprzęt IT 894 033,14  

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

Wymiana instalacji elektrycznej w sali SNOEZELEN 23 000,00 zł 

Wymiana instalacji elektrycznej w sekretariacie, gabinecie dyrektora oraz w salach 

lekcyjnych 

18 350,00 zł 

Wymiana instalacji elektrycznej w holu na pierwszym piętrze 5 000,00 zł 

Wymiana podłóg w gabinecie dyrektora i w salach lekcyjnych 14 279,87 zł 
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Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 460,00 zł 

Projekt budowlany termomodernizacji i wentylacji budynku  35 055,00 zł 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 

Remonty bieżące – przemalowanie sal 12 700,00 zł 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży 

Winda dla osób niepełnosprawnych w PPP w Chełmży 732 519,66 zł 

Wrzesień 2021 - przeprowadzenie oddziału Poradni ze Złejwsi Wielkiej do nowych 

pomieszczeń w wyodrębnionej części w Szkole Podstawowej w Siemoniu 

6 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, tworzeniem warunków 

rozwoju kultury fizycznej i sportu, ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną.  

1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie oświaty należy m.in:  

 realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek 

oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 2, 4-8 ustawy Prawo oświatowe, których 

prowadzenie należy do zadań własnych powiatu, 

 prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej,  

w tym innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne, dla których powiat jest odpowiednio organem właściwym 

do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych, 

 sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie spraw 

finansowych, organizacyjnych i administracyjno-prawnych, w tym m.in:  

  analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych pod 

względem zgodności z prawem oświatowym i zabezpieczeniem finansowym oraz 

administrowanie bazą elektroniczną arkusza,  

  kierowanie uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjo-

terapeutycznych, 

  ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, 

  opracowywanie planu finansowego w zakresie realizacji różnorodnych form 

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

  przeprowadzanie procesu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

  prowadzeniem spraw związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów - 

mieszkańców powiatu oraz uczniów szkół prowadzonych przez powiat. 
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Poniższa tabela przedstawia podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, a wykonanie 

wydatków w jednostkach oświatowych w 2021 roku. 

Tabela 21. Oświatowa subwencja ogólna 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 

Kwota części oświatowej 

subwencji ogólnej w 2021 r. 

Wydatki bieżące wykonane 

w 2021 r. 

 

1. 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży 
 3 798 765,18 zł  5 649 486,01 zł 

 

2. 

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 

w Chełmży 
 3 673 591, 62 zł  5 784 538,96 zł 

 

3. 

Zespół Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie  

6 807 382,59 zł 10 582 644,22 zł 

 

4. 

Szkoła Muzyczna I stopnia  

w Chełmży z Filią w Lubiczu  
2 934 552,19 zł 3 583 307,30 zł 

 

5. 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Chełmży z Filią  

w Dobrzejewicach 

2 448 095,54 zł 1 981 263,58 zł 

 Łącznie 19 662 387,12 zł 27 581 240,07 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

W kwocie wykonanych wydatków 27 581 240,07 zł nie zostały ujęte wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe. 

 

Porównanie poniesionych przez Powiat wydatków na oświatę z otrzymaną subwencją 

oświatową przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres 10. Wydatki na oświatę a subwencja 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Dotowanie niepublicznej placówki oświatowej 

Powiatu Toruńskiego w roku 2021 udzielił dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno 

– Wychowawczego Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Górsk. Ośrodek w Górsku prowadzi 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 22. Liczba uczestników zajęć oraz dotowanie placówki niepublicznej w 2021 r. 

Nazwa Liczba uczestników Łączna kwota dotacji udzielonej w 

2021 r. 

Zajęcia wczesne wspomaganie rozwoju 117  

zł0

zł2 000 000

zł4 000 000

zł6 000 000

zł8 000 000

zł10 000 000

zł3 798 765 
3 673 592 6 807 383 2 934 552 2 448 096

5 649 486 5 784 539

10 582 644

3 583 307

1 981 264

Subwencja
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Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze 

 

11 

1 447 559 zł 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  

w 2021 r. 

W ramach zadań oświatowych, wynikających z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, co roku Zarząd Powiatu zobowiązany jest przeprowadzić analizę poniesionych  

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku 

podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący ustala kwotę 

różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku,  

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Powiat 

Toruński w 2021 r. osiągnął poziom średnich wynagrodzeń nauczycieli. Łączna kwota nadpłaty 

wyniosła 1 731 420,75 zł. 

 

Wykres 11. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Toruńskim w podziale na stopnie 

awansu zawodowego.  

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby oświaty z programów rządowych: 

359 581,99

1 249 715,75

2 637 895,85

9 308 135,74

407 300,20

1 492 072,43

2 779 325,43

10 608 052,02

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

średnie wynagrodzenie
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
w 2021 r.
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 Dotacja podręcznikowa 

W ramach realizacji zadań oświatowych w 2021 r. otrzymano dotację celową na wyposażenie 

szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otrzymane 

wsparcie finansowe umożliwiło zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla 48 uczniów objętych dotacją. Środki finansowe przekazano Szkole 

Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży w wysokości 18 321 zł, wykorzystano 13 135 zł. 

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 Dotacja przedszkolna 

W roku 2021 pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7 355 zł na realizację 

zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Otrzymaną dotację przekazano  

dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży, wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, uprawnionej do otrzymywania  

w/w dotacji. 

Dotacja celowa w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  

na lata 2021-2025”  

W ramach realizacji zadań oświatowych pozyskano dotację celową z budżetu państwa  

w wysokości 12 000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami), promowanie czytelnictwa oraz zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej  

w ramach realizacji działania Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025”. Dotację przekazano do Technikum w Gronowie w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Środki wraz z zapewnieniem wkładu własnego przez 

szkołę, który stanowił 20%, umożliwiły zakup 350 egzemplarzy książek do biblioteki szkolnej, 

35 książek z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów, a ponadto zakupiono 

elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej m.in. czytnik bezprzewodowy kodów 

kreskowych. 

 

VIII. Pomoc społeczna 

Do podstawowych zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy  

w szczególności: 

 przygotowywanie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją 

zadań prozdrowotnych, 

 współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską oraz gminami powiatu w zakresie ustalania godzin 

pracy ogólnodostępnych aptek pracujących w systemie całodobowym, 

 przygotowanie, realizacja i koordynacja zadań wynikających z Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
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 sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, środowiskowych 

domów samopomocy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w zakresie 

spraw finansowych i organizacyjnych, 

 prowadzenie sprawozdawczości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z zakresu ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, 

 

Starostwo Powiatowe sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi 

zajmującymi się pomocą społeczną: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Dom Pomocy Społecznej w Browinie 

 Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 

 Dom Pomocy Społecznej w Pigży 

 Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży 

 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) realizowało na bieżąco zadania wynikające  

z uchwały Rady Powiatu nr XXVII/170/2017 z 17 maja 2017 r. w sprawie „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Toruńskim na lata 2017-2022”, której 

jednym z elementów był „Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych” oraz zadania 

zawarte w „Programie Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” przyjęty przez 

Radę Powiatu Toruńskiego uchwałą nr XXV/148/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

W 2021 r. PCPR prowadziło poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne, w tym dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób dotkniętych przemocą domową. Liczba konsultacji w tym 

zakresie wyniosła 120. Dodatkowo, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowano 2 474 godziny specjalistycznego 

poradnictwa oraz 112 spotkań warsztatowych, udzielając wsparcia 595 osobom 

zainteresowanym. 

W roku 2021 wypłacane zostały na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej, następujące świadczenia: 

 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – dla osób opuszczających rodziny zastępcze 

(wypłacana do 25 roku życia): Realizacja dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych, w kwocie: 58 004,58 zł; 

 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – dla osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze: Realizacja dla 5 osób na łączną kwotę: 28.359,29 zł; 

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – dla osób opuszczających rodziny zastępcze: 

Realizacja dla 6 osób na łączną kwotę: 37 292 zł; 

https://www.bip.powiattorunski.pl/6939,dom-pomocy-spolecznej-w-dobrzejewicach
https://www.bip.powiattorunski.pl/6941,dom-pomocy-spolecznej-w-pigzy
https://www.bip.powiattorunski.pl/6943,dom-pomocy-spolecznej-w-wielkiej-nieszawce
https://www.bip.powiattorunski.pl/7576,srodowiskowy-dom-samopomocy


  

78 

 

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze: ·Realizacja dla 3 osób opuszczających placówki na łączną kwotę: 16 842 

zł; 

 Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla osób opuszczających rodziny zastępcze - 

realizacja dla 1 osoby opuszczającej rodziny zastępcze na łączną kwotę: 1 695 zł; 

 Pomoc pieniężna na zagospodarowanie– dla osób opuszczających placówki opiekuńczo 

– wychowawcze w roku sprawozdawczym nie była udzielona; 

 

W 2021r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowały nadal cztery domy pomocy 

społecznej, będące powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (DPS Browina, DPS 

Dobrzejewice, DPS Pigża, DPS Wielka Nieszawka), świadczącymi całodobowe wsparcie  

dla kierowanych tam osób. Funkcjonowały także dwa ośrodki wsparcia prowadzone przez 

powiat – w formie środowiskowych domów samopomocy (Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Chełmży dla 50 osób oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku dla 35 uczestników). 

W roku 2021 realizując ustawowe uprawnienia i nałożone zadania PCPR wydało 

przedstawione poniżej rodzaje decyzji administracyjnych tyczących pensjonariuszy  

w/w jednostek: 

Tabela 23. Decyzje administracyjne wydane dla DPS 

DECYZJE WYDANE PRZEZ PCPR w 2021r.- Domy Pomocy Społecznej  

Lp. Zadania 

DPS Browina 

(na 125 osób; 

koszt. – 4 850 

zł) 

DPS 

Dobrzejewice (na 

62 osoby; 

koszt – 4 590 zł)  

DPS Pigża  

(na 69 osób; 

koszt.-5 030 zł) 

DPS Wielka 

Nieszawka (na 

90 osób; 

koszt -4 690 

zł) 

Ogółem  

1. 

Decyzje  

o umieszczeniu  

w DPS 

39 36 11 30 116 

2. 

Decyzje 

wygaszające  

z uwagi na zgon 

strony 

30 28 8 25 91 

3. 

Decyzje 

zmieniające/uchylaj

ące z uwagi  

na przeniesienia  

do innego DPS/ 

7 8 9 8 32 
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źródło: opracowanie własne PCPR 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy: 

decyzje kierujące oraz przedłużające pobyt uczestników: 

 ŚDS w Osieku n/Wisłą- 21 

 ŚDS w Chełmży- 31 

decyzje ustalające/zmieniające odpłatność za pobyt: 

 ŚDS w Osieku /Wisłą - 11  

 ŚDS w Chełmży)- 17 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 803), decyzje ustalające 

odpłatność za korzystanie z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domach samopomocy) wygasły z dniem  

30 maja 2021r. Obecnie pobyt jest nieodpłatny. 

Art. 19 pkt 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazuje, że do zadań własnych 

powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, 

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem 

środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ze względu na powyższe oraz fakt, iż powiat toruński nie dysponuje domem dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zabezpieczono takie miejsca w Domu dla 

Samotnych Matek z Dziećmi w Łabuniach, prowadzonym przez powiat zamojski. W 2021 roku 

nie było konieczności korzystania z tych miejsc. 

Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Rada 

Powiatu podjęła uchwałę nr XXIX/178/2021 w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz uchwalenia Statutu 

PCPR. W ramach realizowanych zadań udzielano pomocy psychologicznej, poradnictwa 

rezygnacje 

mieszkańca 

4. 

Decyzje  

o odpłatności wg 

tzw. starych zasad  

25 5 11 8 49 

5. 

Stan osobowy DPS 

na 31 grudnia 

2021r. 

125  58 69 87 339 

6. 

Liczba osób 

przyjętych w ciągu 

roku 

37 32 12 39 120 
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socjalnego i prawnego zarówno rodzinom zastępczym jak i małoletnim wychowankom. 

Ponadto pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach gminnych grup roboczych i zespołów 

interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku sprawozdawczym 

odbyło się 9 takich spotkań.  

Usługi opiekuńcze i asystenckie w 2021 r. były realizowane przez PCPR w oparciu  

o partnerstwo powiatu z fundacją „Więcej Życia”. Założeniem projektu było zwiększenie 

dostępności dla mieszkańców powiatu dostępności do usług opiekuńczych, asystenckich, 

sąsiedzkich. Środki na projekt zostały pozyskane przez Fundację w konkursie konkursu z RPKP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020; Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00. Solidarne społeczeństwo; Działanie: RPKP. 09.03.00 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług 

społecznych. Budżet projektu to środki UE - 1 263 998,07 zł/ 2 lata – tj. 631 9999,04 zł na rok 

2021, a wkład Powiatu to 33 598,80 zł/2lata – tj. 16 799,40 zł na rok 2021 określony jako wkład 

publiczny niepieniężny (użyczenie pomieszczeń na biuro projektu). Beneficjentami usług 

opiekuńczych, finansowanych środkami projektu, pozostawało w roku sprawozdawczym 

ponad 60 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 2 osoby, pomocą sąsiedzką 24 

osoby, a usługami asystenckimi 3 osoby. Pomoc świadczyło w ramach projektu ponad 50 osób.  

W czerwcu 2021 r. PCPR zawarło umowę o partnerstwie z Toruńskim Stowarzyszeniem 

Aktywności Społecznej dotyczącą realizacji projektu Mobilna e-pracownia 60+, czyli cyfrowa 

aktywizacja i integracja społeczna osób starszych. Głównym celem projektu był rozwój 

aktywności i integracji społecznej oraz kompetencji cyfrowych wśród seniorów z naszego 

powiatu. Realizacja celu następowała poprzez upowszechnianie rozwiązań technologicznych 

wśród osób starszych, organizację zajęć online, aby uczestnicy mogli przećwiczyć i utrwalać 

kompetencje cyfrowe. W projekcie uczestniczyło pięcioro mieszkańców powiatu. 

Dom Pomocy Społecznej w Browinie na koniec 2021 roku zamieszkiwało 125 pensjonariuszy 

(38 kobiet i 87 mężczyzn). Stan podopiecznych jest bardzo zróżnicowany: 35 osób leżących  

i wymagających szczególnej opieki, 21 osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę i otrzymali pozytywną kwalifikację lekarza zostali 

zaszczepieni na grypę (54 osoby) oraz przeciwko COVID – 108 osób. DPS funkcjonował przez 

cały rok w zakresie opieki medycznej, opieki pielęgnacyjnej, wyżywienia, zajęć 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

W 2021 r. DPS Browina korzystał z projektu Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego 

skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach przyznanych środków 

zakupiono testy na obecność koronawirusa dla pracowników oraz podopiecznych. 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach funkcjonuje od 1998 roku, 

przeznaczony jest dla 62 osób w podeszłym wieku, natomiast w Osieku nad Wisłą  

od 1 września 2005 r. istnieje dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, jako wewnętrzna jednostka organizacyjna. 
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DPS Dobrzejewice zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, 

opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego 

standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb. Dom umożliwia 

swoim mieszkańcom pełen dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki 

specjalistycznej, w tym psychiatrycznej. Mieszkańcom niepełnosprawnym zapewniono stały 

dostęp do nowoczesnego sprzętu w ramach uprawnień finansowanych przez NFZ i PFRON. 

Jednostka prowadzi działania z zakresu integracji ze środowiskiem lokalnym, z edukacji 

kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej wychowawczej i profilaktycznej. 

Liczba mieszkańców 31 grudnia 2021 r. wynosiła 58 osób, natomiast uczestników ŚDS – 36,  

w tym 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Mimo pandemii DPS Dobrzejewice prowadził działalność nieprzerwalnie, natomiast ŚDS 

zawiesił działalność od 1 stycznia do 28 lutego 2021 oraz od 22 marca do 3 maja 2021 r. 

Liczba zatrudnionych pracowników na koniec grudnia 2021 t. to 51 osób: 

 Pracownicy obsługujący DPS – 14 osób 

 Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny – 28 osób 

 Środowiskowy Dom Samopomocy – 9 osób. 

W 2021 roku przyjęto do DPS Dobrzejewice 12 osób, zmarło 11 pensjonariuszy, zorganizowano 

1 pogrzeb. Przygotowano 11 opinii do sądu, przygotowano 138 zaświadczeń dla lekarzy.  

Fundamentem pracy z mieszkańcami jest Indywidualny plan wsparcia. Zawiera informacje  

o nawykach, potrzebach, zainteresowaniach, upodobaniach i problemach każdego  

z mieszkańców. Podstawą tworzenia planu jest wnikliwa obserwacja podopiecznego 

prowadzona przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 

Mieszkańcom, w celu zapewnienia szerokiego, dostosowanego do potrzeb wachlarza usług, 

zapewnia się regularny kontakt z psychologiem, który przeprowadza rozmowy wspierające, 

prowadzi obserwację mieszkańca, proponuje optymalne rozwiązania zaistniałych problemów. 

Organizację pracy w czasie pandemii koronawirusa regulował Zespół ds. monitoringu  

i koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Działania dążące  

do zminimalizowania zagrożenia były regulowane adekwatnie do panującej w kraju sytuacji 

epidemiologicznej. W 2021 r. zachorowało 6 mieszkańców oraz 10 pracowników, odnotowano 

1 zgon. Chętni mieszkańcy oraz pracownicy zostali zaszczepieni przeciw Covid-19 w ilości: 

mieszkańcy 61 w tym 40 osób również 3 dawką, pracownicy 37 pracowników w tym 21 trzema 

dawkami szczepionki. Szybka reakcja na zagrożenie pozwoliła ograniczyć w znacznym stopniu 

zachorowalność wśród mieszkańców i pracowników. Tok pracy nie został zaburzony.  

 

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Pigży skierowana jest do 69 osób przewlekle chorych 

psychicznie, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, stan zdrowia  

i niepełnosprawność, przebywają w placówce opiekuńczej. 
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Mieszkańcom DPS zapewnia się: warunki życiowe zbliżone do domowych, zaspokajanie 

potrzeb fizycznych i psychicznych, umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych  

i rehabilitacyjnych, integrację ze środowiskiem, ochronę godności osobistej, poczucie 

niezależności i intymności oraz tolerancję wyznania i poglądów. 

Tabela 24. Ilość osób oczekujących na umieszczenie w DPS W 2021 r. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ilość osób 

oczekujących 

20 19 17 18 19 19 18 18 18 18 16 16 

Źródło: opracowanie własne DPS w Pigży 

 

 Ilość osób przyjętych do DPS w 2021r. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ilość osób 

przyjętych 

 1  2  1  0  3  3  2  0  0  0  0  0 

Źródło: opracowanie własne DPS w Pigży 

Działania z zakresu terapii zajęciowej, proponowane mieszkańcom DPS w Pigży, mają na celu 

podnoszenie sprawności i aktywności. Stwarzają możliwość rozwijania osobowości, 

nabywanie nowych jak i kontynuowanie dawnych zainteresowań. W procesie aktywizacji 

ważnym elementem, oprócz wspólnych zajęć, są różnego rodzaju spotkania integracyjne, 

wspólne obchodzenie świąt i uroczystości. 

Dwupiętrowy budynek Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce został oddany  

do użytku w listopadzie 1997r. Od dnia 09 kwietnia 2009r. Powiat Toruński jako podmiot 

prowadzący Dom, posiada wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na czas 

nieokreślony zezwolenie na jego prowadzenie. Otrzymanie stałego zezwolenia było efektem 

spełnienia wszystkich standardów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu 

Pomocy Społecznej. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony  

w windy, system przywoławczy oraz sygnalizację pożarową. 

Misją DPS-u jest niesienie pomocy osobom w podeszłym wieku, którzy nie są w stanie 

zaspokoić swoich potrzeb bytowych i opiekuńczych. Budynek jest przeznaczony dla 90. osób. 

Na koniec grudnia 2021 roku w DPS Wielka Nieszawka przebywały 84 osoby. 

W 2021 r., dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z PFRON w wysokości 105 000,00 PLN 

zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z windą do wózka 

inwalidzkiego. 

Od 2017 roku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie (CUK) prowadzi 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek pomocy społecznej,  

tj. Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Pigży, Wielkiej Nieszawce. Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży.  
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Celem działania CUW jest zgodne z prawem, rzetelne, sprawne i fachowe wspieranie  

oraz świadczenie usług na rzecz obsługiwanych jednostek, z zakresu zadań powierzonych. 

Do zadań CUW należy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i przyjętą polityką rachunkowości, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek,  

w tym obsługi rachunków bankowych, gromadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, 

przechowywania i archiwizowania tej dokumentacji, sporządzania sprawozdawczości 

budżetowej, finansowej i statystycznej, opracowywanie projektów planów finansowych  

oraz ich zmian na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych jednostek. Ponadto 

Centrum zajmuje się przeprowadzaniem inwentaryzacji rozliczeń, prowadzeniem obsługi 

kadrowo-płacowej wraz z czynnościami sprawozdawczymi, przygotowaniem i prowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przetargów, realizacją zaopatrzenia, 

finansowym rozliczaniem prac remontowych i inwestycyjnych, prowadzeniem obsługi 

prawnej, informatycznej oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

pożarowego. 

Dane statystyczne: 

 431 - obsługiwanych mieszkańców i uczestników zajęć ŚDS 

 13 358 - ilość zaksięgowanych dokumentów 

 18 022- ilość dokumentów wpływających do CUW 

 278 - liczba obsługiwanych pracowników 

 35 - przeprowadzono postępowania z zamówień publicznych (w tym 7 
  przetargów nieograniczonych). 

 46 - szkolenia zewnętrzne. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

W 2021 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 1417 

orzeczeń, w tym 1 103 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 314 dla dzieci, które 

nie ukończyły 16-tego roku życia. 

Spośród osób dorosłych, 1 055 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 211 osób. Umiarkowany stopień ustalono 

w 483 przypadkach, lekki stopień uzyskały 361 osoby.  

Wydano 19 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 29 orzeczeń o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób dorosłych, posiadających aktualne 

orzeczenia. 

Z 314 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 293 dzieci uzyskało status osoby 

niepełnosprawnej, nie wydano żadnego orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 

a 21 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności. 

W 2021 Zespół przyjął 1 145 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 285 

wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. 
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Wydanych zostało 200 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 235 kart parkingowych  

dla osób fizycznych. Nie wydano natomiast żadnej karty parkingowej dla placówki zajmującej 

się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 

była finansowana w 63,44% z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego. Pozostałe środki na funkcjonowanie zespołu, tj. 36,56% zapewnił samorząd 

powiatu toruńskiego. 

 

Tabela 25. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 498 879,73 zł. 

Wyszczególnienie 

Plan 

wydatków 

budżetowych 

Wykonanie 

wydatków 

budżetowych 

na 

31.12.2021 

Opis wydatków budżetowych zrealizowanych 

w 2021r. 

Wydatki bieżące 498 880 498 880  

Wynagrodzenia  

i składki od nich 

naliczane 

 274 872 

Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 

4 etatów współfinansowanych ze środków 

samorządu. 

Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz  

z pochodnymi 274 872 zł i stanowi to 55 % 

wydatków ogółem zespołu.  

W tym w oparciu o podpisane umowy zlecenia,  

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na porady 

prawne – 6.000 zł.  

Wydatki związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

 223 958 

Udział w komisjach orzekających zespołu 

lekarskiego i psychologa, tj. 136 080 zł.  

Pozostała kwota stanowi: zakup wyposażenia 

(maseczki jednorazowe, rękawiczki, fartuchy 

jednorazowe, wieszaki stojące), wynajem 

pomieszczeń, zakup usług remontowych i pozostałe 

usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń 

zespołu, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, 

koszty delegacji związanej ze szkoleniem 

pracownika oraz pozostałe zakupy. 

Źródło: opracowanie własne - PZOON 

W 2021 r. część osób, którym wydano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

i niepełnosprawności w czasie trwania pandemii skorzystało z uprawnień USTAWY 

ANTYCOVIDOWEJ przedłużającej ważność orzeczeń do 60 dni. Jednocześnie wszystkie 

składane wnioski o ustalenie niepełnosprawności były rozpatrywane na bieżąco wg procedur. 

Posiedzenia składów orzekających odbywały się regularnie z tym, że uczestnictwo osób 
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orzekanych było nieobowiązkowe dla zachowania rygorów sanitarnych. Nie odnotowano 

spadku ilości wydanych orzeczeń do roku ubiegłego (1 386), tylko niewielki wzrost (28). 

 

IX. Nadzór budowlany 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej  

i instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, 

działającym na podstawie: 

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351), 

2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021r., poz. 735), 

3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 479), 

4. przepisów odrębnych, 

5. regulaminu organizacyjnego. 

Podstawowe obowiązki nadzoru budowlanego dotyczą nadzoru i kontroli  

nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:  

a. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,  

b. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów 

budowlanych,  

c. kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, 

projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

w tym w zakresie ujawniania i likwidacji samowoli budowlanych,  

d. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

e. badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 

powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej 

administracji powiatowej, realizując zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu 

Toruńskiego Ziemskiego. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego 

wchodzą w skład korpusu służby cywilnej. Organem wyższego stopnia  

w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu jest Kujawsko-

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. 

Działalność powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego koncentruje się wokół zadań  

o charakterze inspekcyjno-kontrolnym.  

31 grudnia 2021r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu 

zatrudnionych było (oprócz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), 

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - 8 osób.  
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Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu 

przedstawiona na poniższym schemacie  

 

  

odzwierciedla przyjęty w następstwie wieloletnich doświadczeń schemat funkcjonalny 

opierający się na zasadniczym podziale stanowisk pracy na stanowiska ds. inspekcji,  

oraz orzecznictwa i obsługi prawnej. Takie rozwiązanie pozwala w sposób optymalny 

wykorzystać możliwości kontrolne inspektoratu, zarówno w zakresie ustalania i realizowania 

rocznych planów kontroli jak i bieżącej działalności inspekcyjnej.  

W 2021r. wykonanie planu finansowego urzędu uwzględniając wydatki o charakterze 

osobowym, kształtowało się na poziomie 749 957,14 zł, natomiast wydatków rzeczowych  

na poziomie 47 937,56 zł.  

W roku 2021r., ze względu na ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV, oraz wprowadzone  

w następstwie tego ograniczenia, był okresem w którym realizacja ustawowych zadań nadzoru 

budowlanego napotykała na poważne trudności. Pomimo to Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Toruniu zrealizował zaplanowany na rok 2021r. plan kontroli w 84%.  

Z założonych w planie 840 kontroli prawidłowości prowadzonego procesu budowlanego w tym 

kontroli obowiązkowych oraz kontroli obiektów budowlanych w użytkowaniu i inspekcji 

związku z podejrzeniem samowoli budowlanej, przeprowadzono 712 kontroli. Na tę liczbę 

składały się:  

- 30 kontroli obowiązkowych (KO) 

- 298 kontroli budów (KB) 

- 153 kontrole sprawdzające i w wyniku skarg (KS) 

- 80 kontroli w użytkowaniu – budynki mieszkalne (KBM) 

- 151 kontrole w użytkowaniu – obiekty użyteczności publicznej (KOUP) 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

w Toruniu 

Referent Starszy Specjalista 

Inspektor 

Starszy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego

Starszy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

Inspektor Nadzoru 
Budowlanego

Z- ca Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 

Budowlanego 

Główny Księgowy 1/2 
etetu 
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Wykres 12. Kontrole PINB 

 

 Źródło: opracowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 

Prowadzonej działalności kontrolnej towarzyszyła działalność orzecznicza, której efekty 

zaprezentowano na poniższym wykresie, z podziałem na decyzje i postanowienia.  

 

Wykres 13. Decyzje i postanowienia wydane przez PINB 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

Szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu Toruńskiego miała działalność inwestycyjna 

tu prowadzona. W dalszym ciągu utrzymuje się trend wzrostowy w obszarze budownictwa 

mieszkaniowego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu w 2020 r. dopuścił 

do użytkowania nie wznosząc sprzeciwu 840 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 50 

innego rodzaju obiektów budowlanych. W 2021r. urząd przyjął natomiast do użytkowania 868 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 82 

0 50 100 150 200 250 300
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obiekty użyteczności publicznej, 30 budynków inwentarskich/gospodarczych, 26 budynków 

przemysłowych i magazynowych, 5 obiektów infrastruktury transportu, 89 rurociągów, linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych i 26 pozostałych obiektów, co składa się na ogólną 

liczbę 1137 obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania w 2021r. Dla lepszego 

zobrazowania tego obszaru działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Toruniu podane dane zaprezentowano na wykresie: 

Wykres 14. Obiekty budowlane przekazane do użytkowania 

  

Źródło: opracowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 

 

X. Realizacja polityk, programów i strategii     

1. Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030  
 

Nazwa dokumentu  

Program rozwoju Powiatu 

Toruńskiego na lata 2021-

2030 

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego został przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu NR XXV/149/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 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 na terenie powiatu 

toruńskiego do 2030 roku 

- realizator: 

Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego 

w Toruniu 

Priorytet na lata 2021-2030:  

zmniejszenie poziomu bezrobocia (w szczególności na terenie miasta  

i gminy Chełmża, dzięki nowopowstałej strefie inwestycyjnej). 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030: 

- udzielenie 500 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,  

0 200 400 600 800 1000

budynki jednorodzinne

obiekty użytecznosci publicznej

budynki przemysłowe i magazynowe

pozostałe obiekty

obiekty budowlane przekazane do 
użytkowania w 2021r. 
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- utworzenie 950 nowych miejsc pracy (w tym, w ramach prac 

interwencyjnych). 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 r. przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego 

w Toruniu 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu 

kontynuował 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 ich 

w szerokim zakresie, umożliwiając zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku 

pracy i niwelowanie gospodarczych skutków pandemii. Działania te miały 

wpływ na spadek stopy bezrobocia z 10,7 w XII’20 do 9,6 w XII’21. W 2021 

roku z przyczyn niezależnych od PUP dla PT nie były realizowane zadania 

związane ze wspieraniem zatrudnienia na terenie nowopowstałej strefy 

inwestycyjnej. 

2021 - ilość udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności - 110 

2021 - ilość utworzonych nowych miejsc pracy - 376 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 2 

Rozbudowa i poprawa 

standardu infrastruktury 

transportowej, drogowej 

na terenie powiatu 

toruńskiego do 2030 roku 

– realizator:  

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Toruniu 

Priorytet na lata 2021-2030:  

2A. bezpieczeństwo użytkowników - położenie większego nacisku  

na zadania i ich elementy poprawiające bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników dróg (przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe itp.), 

2B. ścieżki rowerowe - sposób na rozwój taniego, bezpiecznego  

i niskoemisyjnego systemu transportu, także cenny element potencjału 

turystyczno-rekreacyjnego obszaru.  

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030:  

- wyremontowanie, modernizacja dróg powiatowych 110 km,  

- budowa ścieżek rowerowych - 25 km. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

W 2021 roku dokonano przebudowy sześciu odcinków dróg powiatowych, 

w tym trzech współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
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Powiatowy Zarząd Dróg 

w Toruniu 

oraz jednej współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przeprowadzono remonty trzech odcinków dróg powiatowych. 

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 2005C Łubianka – Zamek 

Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km  

Przebudowa drogi na długości 1,449 km, miała na celu poprawę stanu 

technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitum oraz 

poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m., przebudowę 

skrzyżowań i budowę zatoki i peronu autobusowego, fragmentaryczną 

budowę chodnika wraz ze zjazdami. Podniesiono poziom bezpieczeństwa 

ruchu poprzez wykonanie: barier energochłonnych, balustrad, aktywnego 

przejścia z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania pionowego  

i naniesieniem poziomego. Zakres prac obejmował również uregulowanie 

szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75 m.  

W projekcie zastosowano progi zwalniające przed przejściem dla pieszych 

w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo - 

Warszewice w km 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km  

Przebudowa drogi na długości 0,996 km miała na celu poprawę stanu 

technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej 

oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę 

skrzyżowania z droga powiatową nr 2016C, przebudowę zjazdów oraz 

podniesienie bezpieczeństwa poprzez wymianę oznakowania pionowego. 

W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza  

z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m.  

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-

Włocławek w km 0+415 – 0+541 na dł. 0,149 km 

Przebudowa drogi na długości 0,149 km miała na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników drogi - ulicy J. Słowackiego  

w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie nowego wyniesionego 

przejścia dla pieszych w KM 0+465 DP nr 2044C, które umożliwia 

swobodne dotarcie np. do marketu ogólnospożywczego, apteki, pasażu 

handlowego oraz żłobka gminnego. Przejście dla pieszych zostało 

wykonane z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo 

zostały wykonane roboty bitumiczne (odc. 126 m) mające na celu nadanie 

właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz wykonano 

oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). W ramach 

zadania zostały ustawione 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla 
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pieszych) w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych oraz 2 szt. lamp 

zasilanych prądem stałym doświetlających przedmiotowe przejście. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-

Włocławek w km 0+266 – 0+415 na dł. 0,126 km 

Przebudowa drogi na długości 0,126 km miała na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników drogi - ulicy J. Słowackiego  

w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie (w miejscu istniejącego) 

nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w KM 0+365 DP nr 2044C, 

które umożliwia swobodne dotarcie np. do urzędu gminy czy oddziału 

lokalnego banku. Przejście dla pieszych zostało wykonane z kostki 

betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo zostały wykonane 

roboty bitumiczne (odc. 126 m) mające na celu nadanie właściwych 

parametrów jezdnych nawierzchni oraz wykonano oznakowanie poziome 

wraz z elementami BRD (kocie oczka). W ramach zadania zostały 

ustawione 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) w celu 

podniesienia bezpieczeństwa pieszych oraz 2 szt. lamp zasilanych prądem 

stałym doświetlających przedmiotowe przejście. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C na dł. 0,220 km od drogi 

krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych  

Przebudowa drogi miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 

oraz użytkowników drogi - ulicy J. Słowackiego, ul. Szkolnej, ul. 3-go Maja 

w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie nowego wyniesionego 

skrzyżowania KM 0+205 DP nr 2044C, wyniesionego przejścia dla pieszych 

w ciągu DP nr 2044C w KM 0+187, 0+218 DP oraz w ciągu ul. 3-go Maja  

w KM 0+205 DP nr 2044C. Dodatkowo zostały wykonane roboty 

bitumiczne (odc. 149 m) mające na celu nadanie właściwych parametrów 

jezdnych nawierzchni oraz oznakowanie poziome.  

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 

0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km  

Przebudowa drogi na długości 2,050 km miała na celu poprawę stanu 

technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej 

oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę 

skrzyżowań i budowę peronu autobusowego, fragmentaryczną budowę 

chodnika wraz ze zjazdami. Podniesiono poziom bezpieczeństwa ruchu 

poprzez wykonanie: barier energochłonnych, balustrad, aktywnego 

przejścia z sygnalizacją (1 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego 

i naniesienie poziomego. Zakres prac obejmował również uregulowanie 

szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m  

W projekcie zastosowano progi zwalniające przed przejściem dla pieszych 

w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych.  
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7. Odnowa dróg powiatowych: nr 2036C Krobia-Mierzynek – Młyniec II 

na odcinku o dł. 2,4 km i szer. 5,5 m; nr 2025C Mała Grzywna – Mirakowo 

na odcinku o dł. 0,800 km i szer. 5,5 m; nr 2010C w m. Jedwabno o dł. 0,1 

km 

Wykonano remont drogi nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec na odcinku 

2,4 km oraz drogi nr 2025C Mała Grzywna- Mirakowo na odcinku 0,8 km. 

Przeprowadzono remont uszkodzonej w wyniku awarii nawierzchni  

i konstrukcji drogi nr 2010C w m. Jedwabno na długości 0,1 km.  

W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zakończył realizację 

dwóch inwestycji budowy dróg rowerowych. 

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. 

1.  Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, 

ekologicznie i bezpiecznie (4,223 km) 

Na podstawie zawiązanego partnerstwa Powiatu Toruńskiego oraz Gminy 

Chełmża w marcu 2020 złożony został wniosek o dofinansowanie  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

na wybudowanie drogi rowerowej o długości 4,223 km w pasie drogi 

powiatowej nr 2026C. Celem realizacji zadania było stworzenie 

bezpiecznej infrastruktury, która zwiększy atrakcyjność roweru, jako 

alternatywnego środka komunikacji lokalnej, a tym samym ograniczenie 

emisji spalin. Inwestycja stanowiła trzeci etap budowy ścieżki rowerowej 

prowadzącej z Browiny, przez Grzywnę i Kuczwały do Sławkowa i składała 

się z dwóch odcinków, tj. od m. Browina do skrzyżowania z DK 91 oraz  

od m. Kuczwały do skrzyżowania z DW 499 w m. Sławkowo.  

Na przeważającej części odcinka objętego inwestycją nie było 

chodnika/ścieżki rowerowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rok 2021 przypadły roboty 

budowlane, które zrealizowane zostały przez firmę BIOS z Chełmży. 

Realizacja robót, pomimo utrzymującego się stanu pandemii COVID 19, 

przebiegła bez poważniejszych trudności i zakończona została zgodnie  

z założonym terminem. Powstałe odcinki uzupełniły sieć dróg rowerowych 

Powiatu. 

2. Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, 

ekologicznie i bezpiecznie (4,225 km) 

Na podstawie zawiązanego partnerstwa Powiatu Toruńskiego oraz Gminy 

Lubicz w marcu 2020 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wybudowanie drogi 

rowerowej o długości 4,225 km w pasie drogi powiatowej nr 2010C. Celem 
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realizacji zadania było stworzenie bezpiecznej infrastruktury, która 

zwiększy atrakcyjność roweru, jako alternatywnego środka komunikacji 

lokalnej, a tym samym ograniczenie emisji spalin. Dzięki wybudowaniu 

przedmiotowej ścieżki rowerowej uzyskano połączenie m. Rogówko  

z m. Jedwabno oraz Lubicz Dolny. Na przeważającej części odcinka 

objętego inwestycją nie było chodnika/ścieżki rowerowej. Inwestycja 

uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Na rok 2021 przypadły roboty budowlane, które zrealizowane zostały 

przez firmę TRANSBRUK z Pigży. Realizacja robót, pomimo utrzymującego 

się stanu pandemii COVID 19, przebiegła bez poważniejszych trudności  

i zakończona została zgodnie z założonym terminem. Powstały odcinek 

uzupełnił sieć dróg rowerowych Powiatu. 

Ponadto w pasach dróg powiatowych powstały trzy dalsze odcinki dróg 

rowerowych, których budowę koordynowały Gminy. Przedmiotowe 

inwestycje zrealizowane zostały w pasach dróg powiatowych  

przy współfinansowaniu ich przez Powiat Toruński.  

1.  Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegająca na budowie 

ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C Kończewice –

Warszewice o długości 0,9 km. Realizatorem zadania była Gmina 

Chełmża. 

Powstały odcinek łączy istniejące oraz budowane odcinki sieci dróg 

rowerowych i obejmuje kładkę na rz. Fryba. 

2.  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C poprzez budowę drogi 

rowerowej na odcinku Łubianka-Zamek Bierzgłowski o długości 1,05 km. 

Realizatorem zadania była Gmina Łubianka. 

Powstały odcinek umożliwia dotarcie z istniejącej ścieżki rowerowej Toruń 

- Łubianka - Unisław do Zamku Bierzgłowskiego. 

3.  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi 

rowerowej w Brąchnowie – etap I i II, o długości 1,62 km. Realizatorem 

zadania była Gmina Łubianka. 

Odcinek stanowi pierwszy etap połączenia przebiegającej przez 

Brąchnowo ścieżki rowerowej Toruń - Leszcz - Warszewice - Kończewice - 

Chełmża ze ścieżkami Brąchnówko - Chełmża oraz Browina - Grzywna - 

Sławkowo. 

2021 - wyremontowanie, modernizacja dróg powiatowych 8,290 km. 

2021 - budowa ścieżek rowerowych 12,018 km. 

CEL STRATEGICZNY 3 

 

 

Priorytety na lata 2021-2030:  

3A. włączenie społeczne – ogół działań kierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przez PCPR i DPS/ŚDS oraz poprawa 
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Ograniczenie skali 

wykluczenia społecznego 

na terenie powiatu 

toruńskiego do 2030 roku 

-realizator: 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Toruniu 

dostępności obiektów i przestrzeni publicznych, 3B. nowoczesne zaplecze 

usług społecznych – systemowa modernizacja i rozbudowa sieci placówek 

pomocy społecznej. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030:  

- unowocześnienie 5 placówek pobytu, 

- stworzenie 2 nowych placówek, 

- objęcie wsparciem 3 500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Toruniu oraz w DPS i 

ŚDS 

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: 

1. RODZINA W CENTRUM 3  

Od dnia 08.02.2021 r. PCPR obowiązuje ponownie podpisana umowa  

w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu  

w sprawie realizacji przedmiotowego projektu, będącego kontynuacją 

jego II edycji.  

Okres realizacji III edycji projektu zaplanowano na okres od 15.03.2021 r. 

do 29.12.2022r., który finalnie został wydłużony do grudnia 2023r. Projekt 

jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne 

Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany 

pozostaje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

w Toruniu (ROPS) będącym partner wiodącym oraz przez wszystkie PCPRy  

z naszego województwa.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej, poprzez zbudowanie jednego - zintegrowanego 

systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim,  

w tym dla rodzin z powiatu toruńskiego. Zaplanowane w jego ramach 

inicjatywy ukierunkowane są na rozwój i poprawę dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy poprzez: usługi szkoleniowe, doradcze, 

specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo mobilne.  

W roku ubiegłym zajęcia w ramach projektu odbywały się ponownie  

w Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w Toruniu, przy ul. Matejki 63a. 

Pomieszczenie jest odpłatnie wynajmowane z zasobów Młodzieżowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Budynek CWR posiada podjazd  

dla osób na wózkach inwalidzkich.  

Dla odbiorców projektu poza stacjonarnymi formami wsparcia 

specjalistycznego, świadczonymi w Centrum Wspierania Rodziny przy  

ul. Matejki 63a w Toruniu, możliwe są również mobilne porady, podczas 

których specjalista obejmuje pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. 

Ten rodzaj poradnictwa służy wyrównywaniu szans uczestników projektu 

i skierowany pozostaje głównie do osób niepełnosprawnych, osób 
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mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych, samotnych 

matek. 

 Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 3” w roku 2021 

 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne 590 h. 

 Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne 795 h. 

 Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne 620 h. 

 Mediacje rodzinne 49 h. 

 Terapia rodzinna grupowa indywidualna 420 h.  

 Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie  

24 warsztatów po 6 h. 

 Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystający  

z warsztatów 24 zajęć po 6 h. 

 Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych 12 spotkań 

po 4 h. 

 Warsztaty dla os. przebywających i opuszczających pieczę 

zastępczych 8 warsztatów po 6 h. 

 Spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej 1 spotkanie dla 80 osób. 

 Warsztaty ,,Moje emocje’’ dla dzieci przebywających w pieczy 

oraz z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 48 

warsztaty po 2 h. 

 Warsztaty socjoterapeutyczne 1- dniowe dla osób 

przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi 8 warsztatów po 6 h. 

 Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej 12 spotkań po 6 h. 

Łącznie zrealizowano 2474 godziny specjalistycznego poradnictwa  

oraz 112 spotkań warsztatowych, udzielono wsparcia dla 595 

zainteresowanych. Kwota wydatków poniesionych w 2021 r. na realizacje 

projektu Rodzina w Centrum 3 dla powiatu toruńskiego wynosiła 

575 932,51 zł (w tym 503 104,51 zł to środki UE a 72 828 zł to wkład 

własny powiatu) a na realizacje całego projektu planowany budżet wynosi 

2 129 237,00 zł, tym samym PCPR Toruń plasuję się na pierwszym miejscu 

wśród 24 partnerów projektu. Wartość projektu na całe województwo 

wynosi 19 330 603,60 zł.  

2. PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI 

 W ramach obszaru zadaniowego D – likwidacja barier transportowych, 

dwie jednostki organizacyjne powiatu: Dom Pomocy Społecznej  

w Dobrzejewicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

uzyskały dofinansowanie do zakupu mikrobusów do przewozu osób 

niepełnosprawnych (uzyskane dofinansowanie na ten cel to kwota 

210 000,00 zł z PFRON oraz udział własny zabezpieczony ze środków 

Powiatu w kwocie 120 000,00 zł). Wsparcie przeznaczone pozostaje  
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dla pensjonariuszy jednostek – tj. dla 152 osób. Przetarg na mikrobusy  

nie przyniósł pozytywnego rozstrzygnięcia. W 2022 roku ponownie 

zostanie przeprowadzone postepowanie przetargowe. 

Ponadto dofinansowanie w ramach tego obszaru pozyskane zostało  

dla fundacji z terenu powiatu toruńskiego, która występowała  

o dofinansowanie do zakupu autobusu do przewozu uczestników 

Dziennego Domu Pobytu w Przysieku (kwota 204 550,00zł)  

oraz dofinansowanie pozyskane zostało dla Gminy Wielka Nieszawka, 

która uzyskała dofinansowanie do zakupu mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych (kwota 100 100,00 zł). W ramach obszaru B – 

likwidacja barier architektonicznych miasto Chełmża uzyskało 

dofinansowanie do instalacji windy osobowej przy budynku użyteczności 

publicznej – Urzędzie Miasta Chełmża (kwota: 76 048,57 zł). 

3. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W 

WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH 

CHOROBAMI ZAKAŹNYMI.  

Program finansowany ze środków PFRON, kierowany do osób które  

na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 

zakaźnymi utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej  

5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu,  

za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. Z uwagi na wydłużany przez PFRON okres ubiegania się  

o przedmiotowe świadczenie, finalna realizacja programu miała miejsce  

w styczniu 2021r., w którym wypłacono ostatnią część środków 

przysługujących uprawnionym. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 

kwotę 169 000,00 zł pochodzącą ze środków PFRON. Z tego wsparcia  

w raportowanym roku skorzystało 169 osób. 

4. AKTYWNI - WYGRANI – projekt realizowany przez PCPR oraz Fundację 

Gospodarczą Pro Europa. W ramach pozyskanych przez fundację środków 

konkursowych z RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 

Aktywne włączanie społeczne, IZ RPO WKP 2014-2020. 

Partnerem wiodącym projektu pozostaje fundacja ProEuropa, która 

zabezpiecza środki finansowe na prawidłową realizacje całego projektu. 

PCPR w Toruniu, jako realizator projektu w imieniu powiatu toruńskiego, 

zabezpiecza wkład własny, który stanowią przyznawane przez PFRON 

środki w ramach algorytmu - na likwidacje barier komunikacyjnych  

w wysokości łącznej 10200,00zł (5 100,00 zł w 2021 roku i 5100,00 zł  

w 2022 roku). Program realizowany w roku 2021 pozostawał przez 12 

uczestników. Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej na realizację 

n/n projektu pomiędzy Projekt wpisuje się w realizację „Powiatowej 

strategii rozwiazywania problemów społecznych na lata 2017 – 2022”- jej 

celu ogólnego zdefiniowanego, jako: ,,Zminimalizowanie rozmiarów  
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i skutków negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie 

powiatu toruńskiego” oraz wskazane w dokumencie cele szczegółowe, jak: 

cel 1 – Organizacja i rozbudowa systemu przeciwdziałania długotrwałemu 

bezrobociu; cel 2 – Wsparcie procesu integracji społecznej i aktywizacji 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; cel 3 – Organizacja  

i rozbudowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Zakresem przedmiotowym projektu jest wzrost aktywności i integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych (i ich otoczenia), które są zagrożone 

wykluczeniem społecznym, co docelowo doprowadzić ma do ich 

aktywizacji zawodowej. W ramach działań projektowych nakierowanych 

na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia przewidzianymi instrumentami do realizacji celu pozostają 

projektowane kursy, szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, staże oraz 

działania o charakterze środowiskowym. W efekcie projekt przyczynia się 

wprost do rozwijania aktywnych form integracji społecznej i zapobiegniu 

zjawiska wykluczenia społecznego. Realizacja projektu poza grupą 

docelową wpływa również na potencjalnych pracodawców, wprowadzając 

na rynek pracy osoby o określonych umiejętnościach społeczno-

zawodowych. 

5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) – 25mieszkańców powiatu 

korzystało z tej formy wsparcia i rehabilitacji w roku 2021. Powiat  

ma bowiem zawarte porozumienia w sprawie pokrywania kosztów 

rehabilitacji mieszkańców powiatu, w części nieobjętej dofinansowaniem 

ze środków PFRON: 

- z Gminą Miasta Toruń dla 24 uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 

W myśl przedmiotowego porozumienia powiat partycypuje w kosztach 

WTZ prowadzonych przez: Polski Związku Niewidomych, Fundację  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia, Fundację im. Brata Alberta.  

- z Powiatem Aleksandrowskim, w myśl jakiego następowała partycypacja 

we wskazanym wyżej zakresie dla jednego uczestnika WTZ „Karczemka”  

w miejscowości Otłoczyn. Na powyższe zadanie wydatkowane pozostały 

w roku 2021 środki własne o wartości 55 542,31 zł. 

6. AKTYWNY SAMORZĄD to program finansowany ze środków PFRON, 

którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym i zawodowym. W roku 2021 program obejmował swym 

zakresem likwidacje barier transportowych, barier w dostępie  

do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się 

oraz pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz wsparcie  

w uzyskaniu wyższego wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. 

Wsparcie powyższego programu przyznane zostało w roku 2021 dla 81 

uczestników.(Środki PFRON na ten cel w 2021r to 632 001,65 zł). 
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7. REHABILITACJA SPOŁECZNA (osób niepełnosprawnych)  

Realizując zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych przyznano 

wsparcie ze środków PFRON z następującym podziale: 12 wnioskodawców 

otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 254 

osobom dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 46 osobom oraz 15 opiekunom dofinansowano turnusy 

rehabilitacyjne, a w 16 przypadkach dofinansowano usunięcie barier 

architektonicznych, w 6 przypadkach barier technicznych oraz w 57 

przypadkach barier w komunikowaniu się techniczne lub komunikacyjne. 

Wsparcie udzielone w roku 2021 ze środków PFRON na w/w zadania  

to kwota 934 777,00 zł (łącznie dla 391 osób). 

8. PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY (dla sprawców przemocy 

domowej) W 2021r. zrealizowano dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. Prowadzona we współpracy z OPS-ami, komisariatami Policji, 

sądem i prokuraturą rekrutacja uczestników, doprowadziła do zebrania 

dostatecznej liczby beneficjentów. Udział w programie wzięło 12 osób  

z jakich 7 go ukończyło. (Na realizację zadania przyznana była przez 

wojewodę dotacja celowa w wys. 10 800,00 zł) 

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE W POWIECIE TORUŃSKIM – 

projekt konkursowy -realizowany pozostawał w 2021r. w oparciu  

o partnerstwo powiatu z fundacją Więcej z Życia. Środki na projekt 

pozyskane zostały przez fundację w ramach konkursu z RPKP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00. 

Solidarne społeczeństwo; Działanie: RPKP. 09.03.00 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług 

społecznych. W ramach projektu realizowane są na terenie powiatu usługi 

opiekuńcze dla mieszkańców w miejscu ich zamieszkiwania, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opieki sąsiedzkiej. Budżet 

projektu to środki UE - 1 263 998,07 zł/ 2 lata – tj. 631 9999,04 zł na rok 

2021 , a wkład Powiatu to 33 598,80 zł/2lata – tj. 16 799,40 zł na rok 2021 

określony jako wkład publiczny niepieniężny (użyczenie pomieszczeń  

na biuro projektu). Beneficjentami projektu w 2021r. pozostawało 55 

osób. 

Dnia 30 grudnia 2021 na terenie powiatu utworzone zostały Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Sławkowie. Organem założycielskim jest Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Toruń. W zajęciach prowadzonych w tej 

placówce uczestniczyć docelowo ma 25 osób niepełnosprawnych  

z powiatu toruńskiego, gdzie świadczona na ich rzecz pozostawała będzie 

rehabilitacja społeczna i zawodowa. Powiat nie finansował kosztów 

utworzenia, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywał będzie 

od roku bieżącego środki na funkcjonowanie w/w pochodzące z PFRON 
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(602 400,00 zł) oraz partycypował będzie w kosztach nieobjętych 

dofinansowanie m PFRON dla uczestników zajęć (66 933,33 zł) 

DPS BROWINA - zrealizowano w 2021 r. następujące inwestycje: 

1) Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła – projekt 45.000 zł 

2) Infrastruktura, drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie 614.217 zł 

(koszt w 2021 r.) - finansowanie z RFIL. Inwestycja zakończona, łączny 

koszt wyniósł 871.427,95 zł 

3) Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS Browina 

95.136 zł (koszt w 2021 r.) - finansowanie z RFIL. Inwestycja zakończona, 

łączny koszt wyniósł 195.135,99 zł. 

DPS PIGŻA – zrealizowano w 2021 r. następujące inwestycje: 

Modernizacja kuchni – całkowity remont kuchni i zaplecza oraz 

uzupełnienie części urządzeń technologicznych dla prawidłowego 

funkcjonowania. Wymiana zużytego wyposażenia na nowe w kuchni  

i na zapleczu 452.000 zł (koszt w 2021 r.) - finansowanie z RFIL. Inwestycja 

zakończona, łączny koszt wyniósł 452.999,99 zł. 

Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku wraz z zewnętrzną 

infrastrukturą: 

W 2021 r. rozpoczęto budowę Środowiskowego Domu Samopomocy  

na dz. nr 524/10 obręb 0012 Osiek nad Wisłą. Budynek murowany, 

parterowy o powierzchni około 1300 m2. Wraz z końcem roku zakończono 

roboty ziemne i fundamentowe natomiast prowadzono roboty murarskie 

na poziomie parteru. 

W 2021 r. wydano 1.804.621,94 zł. Inwestycja jest w toku i będzie 

realizowana jeszcze w roku 2022 - finansowanie z RFIL. 

2021 - unowocześnienie placówek pobytu 2, 

2021 - stworzenie nowych placówek 1 - w trakcie budowy, 

2021 - objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1507. 

CEL STRATEGICZNY 4 

Unowocześnienie bazy 

edukacyjnej na terenie 

powiatu toruńskiego do 

2030 roku -  

realizator: 

dyrektorzy 

poszczególnych placówek 

oświatowych 

Priorytet na lata 2021-2030:  

nowoczesna edukacja – modernizacja budynków i wyposażenie  

w specjalistyczny sprzęt wraz z ciągłym podnoszeniem kompetencji 

uczniów (także dorosłych) i nauczycieli oraz promocją uczenia się przez 

całe życie. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030: 

- liczba wspartych placówek 5, 
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- liczba uczniów i nauczycieli podnoszących kwalifikacje 450. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Chełmży  

 

W 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży powstały 4 

nowe pracownie z pełnym nowoczesnym wyposażeniem: logistyczno-

spedycyjnej, informatyczne, językowa. Znacząco doposażona została baza 

dydaktyczna istniejących pracowni: kosmetycznej, fryzjerskiej, 

gastronomicznej, obsługi konsumenta, informatycznej oraz zasobów 

biblioteki . 

Ściśle określone kwalifikacje podnosiło 2 nauczycieli: studia podyplomowe 

z przygotowania pedagogicznego i studia podyplomowe  

z oligofrenopedagogiki, natomiast cała kadra pedagogiczna brała udział  

w licznych szkoleniach i warsztatach. W tym samym czasie ze wspartych 

pracowni, w ramach podnoszenia kwalifikacji skorzystało 151 uczniów 

szkoły. 

W ZSP w Chełmży realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1) Modernizacja budynku ZSP – 79.089 zł. dokumentacja projektowa 

polegająca na przebudowie i remoncie – m.in. wentylacji, łazienki, szatni, 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły. 

2) Modernizacja budynku ZSP- dokumentacja – 15.000 zł. 

3) Modernizacja sal komputerowych i serwerowni - 340.894 zł 

finansowanie z RFIL. Inwestycja zakończona. 

4) Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w ZSP dokumentacja 

techniczna – 15.000 zł finansowanie z RFIL. 

Dodatkowo poza planowanymi działaniami przewidzianymi w Programie 

Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych zrealizowano zalecenia Straży Pożarnej w kwocie 

323.772 zł finansowane z RFIL. 

Szkoła bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS ,,EU-geniusz  
w świecie 3D”. W 2021 r. wkład własny wyniósł 569 zł, a dofinansowanie 
z EFS opiewało na 3.797 zł. Drugim projektem dofinansowanym z EFS  
to ,,Zawodowo zakręceni”. W 2021 r. wkład własny wyniósł 6.575 zł,  
a wsparcie opiewało na kwotę 103.900,50 zł.  

Oczekiwane efekty: 

- 1) liczba wspartych placówek - 1, w tym: 

- liczba zmodernizowanych budynków - 1  

- liczba pomieszczeń wyposażanych w specjalistyczny sprzęt - 10 

2) liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje/kompetencje - 2 

3) liczba uczniów podnoszących kwalifikacje/kompetencje – 151 
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Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

Zespół Szkół, CKU 

Gronowo  

 

W 2021 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

włączył się do działań podnoszących kompetencje uczniów i nauczycieli 

poprzez udział w następujących programach przy wsparciu funduszy 

unijnych: 

1) Program Erasmus+ 190.875 zł z Erasmus + 

2) ,,Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 280.311 zł z EFS 

3) ,,Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2” 374.866 zł EFS 

4) ,,Dbamy o Twoją przyszłość” 628.891 zł EFS 

5) ,,Stażysta=Profesjonalista” 194.604 zł EFS. 

W ZS CKU Gronowo realizowano liczne inwestycje: 

1) Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze 829.772 zł, finansowanie  

z RFIL. Inwestycja w trakcie realizacji.  

Budynek o wysokości 7 m i powierzchni użytkowej 1110 m2, 

zaprojektowano na konstrukcji stalowej ze ścianami z płyty warstwowej. 

Wraz z końcem roku zakończono prace ziemne i fundamentowe oraz 

rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej. 

2) Modernizacja łazienek (+wentylacja) 438.799,50zł, finansowanie z RFIL. 

Inwestycja zakończona. 

3) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem. 2.595.143 zł finansowanie  

z RFIL. Inwestycja w trakcie realizacji. Budynek o wysokości 10,72 m  

i powierzchni użytkowej 2714,24 m2 wraz z widownią na 250 miejsc. Wraz 

z końcem roku zakończono roboty ziemne i fundamentowe natomiast 

prowadzono roboty murarskie i żelbetowe na poziomie parteru. 

4) Modernizacja warsztatów szkolnych - pracownia agrotroniki 204.480 zł. 

śr. własne + 434.520 zł środki zewnętrzne, łącznie 639.000 zł. 

5) Wymiana systemu ogrzewania w warsztatach 84.500 zł. Inwestycja 

zakończona. 

6) Dokumentacja projektowa budowa Sali gimnastycznej 59.532 zł 

finansowanie z RFIL. 

7) Dokumentacja budowa hali maszyn i pojazdów 35.055 zł finansowanie 

z RFIL. 

Oczekiwane efekty: 

1) liczba wspartych placówek 1, w tym: 

 - liczba zmodernizowanych budynków 4, 

 - liczba pomieszczeń wyposażanych w specjalistyczny sprzęt 1. 
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2) liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje/kompetencje: 157 

(niektórzy nauczyciele kilkukrotnie brali udział w szkoleniach, jeśli chodzi 

o pojedynczych nauczycieli to 77 osób).  

3) liczba uczniów podnoszących kwalifikacje/kompetencje 297. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży  

 

 

W 2021 r. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej poniósł wydatek  

na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji i wentylacji 

budynku szkoły w części dotyczącej obiektu o stalowej konstrukcji 

szkieletowej – 35.055 zł 

Dodatkowo poza planowanymi działaniami przewidzianymi w Programie 

Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 w Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej zrealizowano zalecenia Straży Pożarnej w kwocie 187.659 zł 

finansowane z RFIL. 

W szkole realizowano projekt finansowany środkami z EFS ,,EU-geniusz  

w świecie 3D”. W 2021 r. wydano 3.514 zł środków własnych, a wsparcie 

z EFS wynosiło 23.432 zł. 

Szkoła uczestniczy także w projekcie z dofinansowanie z EFS ,,Dbamy  

o Twoją przyszłość”, którego liderem jest ZS CKU w Gronowie.  

Oczekiwane efekty: 

- 1) liczba wspartych placówek 1, w tym: 

- liczba zmodernizowanych budynków: 1 

- liczba pomieszczeń wyposażanych w specjalistyczny sprzęt: 2 

2) liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje/kompetencje: - 6 

nauczycieli - studia podyplomowe w kwocie 6105,60 zł; - 17 nauczycieli 

było szkolonych na kursach (Drukarki 3D, kurs stylizacji paznokci, Metoda 

Snoezelen). 

3) liczba uczniów podnoszących kwalifikacje 35 osób (kurs Baristy, kurs 

cukiernictwa, kurs stylizacji paznokci, kurs sztuki murarskiej, zajęcia  

z drukarki 3D). 

Podsumowanie celu 

strategicznego 4 - 

Unowocześnienie bazy 

edukacyjnej na terenie 

powiatu toruńskiego 

Oczekiwane efekty: 

- 1) liczba wspartych placówek - 3, w tym: 

- liczba zmodernizowanych budynków - 6 

- liczba pomieszczeń wyposażanych w specjalistyczny sprzęt - 13 

2) liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje/kompetencje 182 

3) liczba uczniów podnoszących kwalifikacje/kompetencje –483 

CEL STRATEGICZNY 5 
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Aktywizacja mieszkańców 

i promocja powiatu 

toruńskiego do 2030 roku 

-realizator: 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

Priorytety na lata 2021-2030:  

aktywizacja i promocja, w szczególności wsparcie lokalnych NGO i rozwój 

współpracy z innymi podmiotami. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030:  

- 250 inicjatyw, które otrzymały wsparcie. 

 

 

 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

Działania aktywizujące mieszkańców i promujące powiat toruński 

przedstawiono w podziale na następujące obszary: 

1. Budżet obywatelski  

W 2021 roku zrealizowano 14 zadań w ramach budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego na łączną kwotę 113 055 zł., według podziału: 

a) pula lokalna 8 inicjatyw, 

b) pula powiatowa 6 inicjatyw. 

Wśród zadań można wymienić np.: 

- Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza - Pod okiem  

 wykwalifikowanego instruktora zorganizowano pięć spotkań  

 warsztatowych z podstaw łucznictwa w Chełmży. 

- Całym rokiem - aktywnym krokiem - Zorganizowano 4 wydarzenia  

o charakterze sportowo-integracyjnym, zrealizowano w Zawałach  

w gminie Obrowo.  

- Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych - Gmina Zławieś Wielka. 

Zorganizowano 2 rajdy rowerowe po gminie Zławieś Wielka. W rajdach 

udział wzięło ok. 130 cyklistów dla których przygotowano m.in. konkursy 

sprawnościowe oraz konkursy wiedzy. 

- Archipelag artystycznych marzeń - Wyspa I: Męskie fascynacje. 

Zrealizowano 2 koncerty w gminie Czernikowo: w Makowiskach odbył 

się koncert tenora Andrzeja Kubackiego, zaś w Auli Szkoły Muzycznej  

w Czernikowie koncert "Ars Longa" poświęcony pamięci Piotra "Kuby" 

Kubowicza - artysty m.in. "Piwnicy pod Baranami".  

2. Wsparcie organizacji pozarządowych i współpraca z innymi podmiotami 

Powiat Toruński wsparł fundacje i stowarzyszenia w ramach otwartych 

konkursów ofert, które zrealizowały 39 inicjatyw. 

 Wśród działań w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowano 7 inicjatyw m.in.  

na organizację warsztatów plastycznych i teatralnych, koncert poezji 

śpiewanej czy wydanie książki o historii Chełmży. 

 W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

zrealizowano 20 inicjatyw na organizację turniejów i zawodów, 
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wsparcie finansowe treningów w klubach sportowych i pomoc  

w realizacji obozów sportowych. 

 W zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zrealizowano 4 

inicjatywy na organizację imprez pozwalających na poznanie przyrody 

Powiatu Toruńskiego poprzez wspólną zabawę na świeżym powietrzu 

i spływy kajakowe. 

 W zakresie ekologii zrealizowane zostały inicjatywy w zakresie 

szerzenia wiedzy ekologicznej i wykorzystywania jej w praktyce. 

Podejmowano różnego rodzaju warsztaty z zakresu ekologii, konkursy 

dot. ochrony środowiska, wycieczki ekologiczne oraz festiwale. 

Zrealizowano 8 projektów. 

3. Organizacja wydarzeń aktywizacyjnych dla mieszkańców powiatu  

o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, promocyjnym 

Spośród licznych inicjatyw można wymienić np.: 

 Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów połączony  

z promocją historii osadnictwa olenderskiego w powiecie toruńskim 

(wycieczka) – promocja Olenderskiego Parku Etnograficznego  

w Wielkiej Nieszawce. 

 Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2020 (konkurs). 

 Podsumowanie działalności sportowej w powiecie - gala sportu - 

wręczenie nagród. 

 XIII Zjazd Sołtysów i VII Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich  

z terenu powiatu toruńskiego (zgodnie z obostrzeniami covidowymi). 

 Narodowe Czytanie X edycja ,,Moralność pani Dulskiej" Gabrieli 

Zapolskiej  

 Stypendia Starosty Toruńskiego. 

 Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego. 

 Gramy przeciwko rakowi. 

 Wsparcie Powiatowego Zarządu OSP w działaniach promujących 

Powiat Toruński. 

 Wystawa V(9) Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci  

i Młodzieży pod hasłem Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce 2021. 

 XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Czernikowie 

Zrealizowano 60 wydarzeń. 

4. Promocja walorów powiatu toruńskiego 

odbywała się poprzez szereg działań, które można uporządkować  

w następujące grupy: 

 Promocja poprzez udział w ważnych wydarzeniach społecznych: 

Dożynki Prezydenckie, Dożynki Wojewódzkie. 

 Organizacja konkursów tematycznych promujących walory 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe Powiatu (np. "Co wiecie  
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o Powiecie", "Powiatowa kartka wielkanocna", konkursy 

fotograficzne, plastyczne itd.) 

 Promocja walorów Powiatu poprzez patronat i współorganizację 

ważnych imprez kulturalnych (np. 25. Międzynarodowego Festiwalu 

"Nova Muzyka i architektura" wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną 

podczas widowiska tanecznego Festiwal Tańca Cup Toruń, 

współorganizacja wydarzenia "Tofifest poleca" w Chełmży) oraz 

imprez sportowych (np. I liga żużlowa) 

 Promocja walorów Powiatu poprzez publikację treści w mediach 

lokalnych i regionalnych oraz w mediach społecznościowych 

("Nowości", "Poza Toruń", "Oto Toruń" i inne), na stronie 

www.powiattorunski.pl i fanpagu powiatu w mediach 

społecznościowych.  

 Promowanie ciekawych miejsc z obszaru Powiatu poprzez 

organizację wizyt np. studentów zagranicznych (np. w Muzeum 

Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie) 

 Materiały promocyjne: pocztówki, kalendarze, gadżety reklamowe 

itp. 

Zrealizowano 27 inicjatyw. 

2021 – liczba inicjatyw, które otrzymały wsparcie 140 

CEL STRATEGICZNY 6 

Rozwój ochrony zdrowia 

na terenie powiatu 

toruńskiego do 2030 roku  

- realizator: 

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

Priorytet na lata 2021-2030 –  

rozwój ochrony zdrowia - najważniejszym wyzwaniem na ten okres 
programowania jest poprawa jakości usług medycznych, świadczonych  
w Szpitalu Powiatowym w Chełmży i ZOL. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030: 

jeden unowocześniony szpital. 

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez  

Szpital Powiatowy spółka 

z o.o. w Chełmży 

 

2021 – unowocześniony szpital w zakresie zakończonej rozbudowy 

budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie. W 2021 roku zaczął 

funkcjonować ZOL powiększony o 30 dodatkowych łóżek poprzez 

wybudowanie budynku o 2 kondygnacjach na poziomie sutereny i parteru 

nowego obiektu. 

Doposażono zakład w niezbędny sprzęt medyczny oraz wyposażenie. 

Zwiększono kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-

opiekuńczych. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku w ramach 

nowego obiektu ZOL stanowiły kwotę 126 tys. zł. Ponadto w starej części 

budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wykonano wymiany instalacji 

wodno-kanalizacyjnej na kwotę 117,5 tys. zł, z czego całość kosztu pokrył 

Powiat Toruński. 

http://www.powiattorunski.pl/
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Inwestycje wykonane w 2021 roku nie były związane z zaplanowanymi  

w Programie Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 działaniami 

wskazanymi w Priorytecie 6 – Rozwój ochrony zdrowia. 

2021 – unowocześniony szpital 0 

CEL STRATEGICZNY 7 

Poprawa standardu usług 

świadczonych przez 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu do 2030 roku - 

realizator: 

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

Priorytet na lata 2021-2030: 

poprawa standardu usług, przede wszystkim rozwój e-administracji  

i usług cyfrowych. 

Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2021-2030: 

- rozwój usług cyfrowych, 

- nowa siedziba Starostwa Powiatowego.  

Realizacja założeń, 

działania podejmowane 

w 2021 roku przez  

Starostwo Powiatowe w 

Toruniu 

W ramach rozwoju usług cyfrowych podjęto następujące działania: 

- dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni 22.062 zł, 

- dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa  

 Powiatowego 55.033 zł. 

Zakupiona została działka pod nowa siedzibę urzędu  

na ul. M. Skłodowskiej–Curie. 

2021 - rozwój usług cyfrowych, 

 - nowa siedziba Starostwa Powiatowego – zakup działki  

pod budowę nowej siedziby urzędu. 
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Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 - sprawozdanie finansowe za 2021 r.  

Cel/priorytet/zadanie 

Planowane finansowanie ze środków (w zł): Wydatki w 2021 r. 

Powiatu 
Toruńskiego: 

Innych źródeł: 
Razem w latach 
2021-2030: 

Powiatu 
Toruńskiego: 

Innych źródeł: Razem w  

2021 r. 

Cel strategiczny 1.  

Wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie 
powiatu toruńskiego do 2030 roku 

2.500.000 471.650.000 474.150.000 

 

0 

 

12.648.557,93 

 

12.648.557,93 

Priorytet 1: 

zmniejszenie poziomu bezrobocia 
2.500.000 471.650.000 474.150.000 

0 12.648.557,93 12.648.557,93 

Zadanie 1: 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  
i tworzenie nowych miejsc pracy 

500.000 37.800.000 38.300.000 

 

0 

 

12.648.557,93 

 

12.648.557,93 

1.1 Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

0 

15.000.000 

(Fundusz Pracy, 
PFRON, budżet 

państwa, Europejski 
Fundusz Społeczny) 

15.000.000 

 

0 

 

3.146.477,40 

 

3.146.477,40 

1.2 Doposażenie i wyposażenie miejsc 
pracy 

0 

15.000.000 

(Fundusz Pracy, 
PFRON, budżet 
państwa, EFS) 

15.000.000 

 

0 

 

 

 

2.499.570,40 

 

 

2.499.570,40 

1.3 Prace interwencyjne 0 4.500.000 4.500.000 
 

0 

 

2.428.162,20 

 

2.428.162,20 
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(Fundusz Pracy, 
PFRON, budżet 
państwa, EFS) 

1.4 Wsparcie edukacji ustawicznej – 
szkolenia dla pracowników 

0 

2.700.000 

(Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

2.700.000 

 

0 

 

 390.619,38 

 

390.619,38 

1.5 Certyfikowane szkolenia 
zawodowe osób bezrobotnych 

0 
6.300.000 

(Fundusz Pracy, EFS) 
6.300.000 

0  746.031,14 746.031,14 

1.6 Staże zawodowe 0 
30.000.000 

(Fundusz Pracy, EFS) 
30.000.000 

0 3.437.697,41 3.437.697,41 

1.6 Pośrednictwo i poradnictwo 
zawodowe (zadanie ciągłe, bez 
wyodrębnionego budżetu) 

0 0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

1.7 Modernizacja Powiatowego 
Urzędu Pracy dla Powiatu 
Toruńskiego  
w Toruniu – Ośrodek Zamiejscowy  
z Chełmży 

500.000 

150.000 

(Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego, 
N/WFOŚ) 

650.000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Zadanie 2: 

Wsparcie procesów aktywizacji gospodarczej 
poprzez stworzenie strefy inwestycyjnej  
w Dźwierznie (gmina Chełmża) 

2.000.000 

398.000.000 

(Fundusz Pracy, 
budżet państwa, 

środki gmin, EFRR, 
EFS) 

400.000.000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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Cel strategiczny 2.  

Rozbudowa i poprawa standardu 
infrastruktury transportowej, drogowej  
na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku 

72.000.000 82.250.000 154.250.000 

 

 

7.506.819 

 

 

7.208.633 

 

 

14.715.452 

Priorytet 2A.  

bezpieczeństwo użytkowników 
69.000.000 65.250.000 134.250.000 

 

4.836.056 

 

 

2.422.306 

 

7.258.362 

Zadanie 3: 

Modernizacja infrastruktury drogowej, 
remonty dróg 

65.000.000 

65.000.000 

(budżet państwa, 
środki gmin) 

130.000.000 

 

 4.441.087 

 

2.422.306 

 

6.863.393 

Zadanie 4 

Zakup sprzętu i wyposażenia PZD 
4.000.000 

250.000 

(budżet państwa, 
EFRR) 

4.250.000 

 

394.969 

 

0 

 

394.969 

Priorytet 2B.  

rozwój tras rowerowych 
3.000.000 17.000.000 20.000.000 

 

2.670.763 

 

 

4.786.327 

 

7.457.090 

Zadanie 5: 

Budowa dróg dla rowerów 
3.000.000 

17.000.000 

(budżet 
województwa, 

środki gmin, EFRR) 

20.000.000 

 

 2.670.763 

 

4.786.327 

 

7.457.090 

  

Cel strategiczny 3.  

Ograniczenie skali wykluczenia społecznego 
na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku 

10.750.000 20.300.000 31.050.000 315.269,71 6.057.657,44 6.372.927,15 
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Priorytet 3A.  

włączenie społeczne 
800.000 9.000.000 9.800.000 270.269,71 3.091.682,50 3.361.952,21 

Zadanie 6. 

Realizacja programów wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  
(ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
osób starszych i systemu pieczy zastępczej) 
dodać możliwość zlecania zadań organizacjom 
pozarządowym 

800.000 

9.000.000 

(PFRON, budżet 
państwa, Europejski 
Fundusz Społeczny) 

9.800.000 270.269,71 3.091.682,50 3.361.952,21 

Priorytet 3B.  

nowoczesne zaplecze usług społecznych 
9.950.000 11.300.000 21.250.000 45.000 2.965.974,94 3.010.974,94 

Zadanie 7:  

Rozbudowa lokalnego systemu pomocy 
społecznej – tworzenie nowych placówek 

5.700.000 6.200.000 11.900.000 0 1.804.621,94 1.804.621,94 

7.1 Budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku nad Wisłą 0 

4.500.000 

(budżet państwa) 
4.500.000 0 1.804.621,94 1.804.621,94 

7.2 Stworzenie mieszkań chronionych 
(wspomaganych) 200.000 

200.000 

(budżet państwa, 
EFRR) 

400.000  0 0 0 

7.3 Stworzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego 5.500.000 

1.500.000 

(budżet państwa, 
EFRR) 

7.000.000 0 0 0 
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Zadanie 8: 

Wieloletni Program Modernizacji Placówek 
Pomocy Społecznej na lata 2021-2030 

4.250.000 5.100.000 9.350.000 45.000 1.161.353 1.206.353 

8.1 Modernizacja DPS w Browinie  
(w tym: remont elewacji, 
modernizacja kuchni, przebudowa 
drogi dojazdowej wraz  
z zagospodarowaniem terenu, 
montaż pompy ciepła, adaptacja 
dawnego spichlerza na potrzeby DPS) 

1.100.000 

500.000 

(budżet państwa, 
PFRON, EFRR, 

N/WFOŚ) 

1.600.000 45.000 709.353  754.353 

8.2 Modernizacja DPS  
w Dobrzejewicach (w tym: remont 
wnętrz, rozbudowa pracowni 
rehabilitacji leczniczej, montaż 
fotowoltaiki) 

800.000 

500.000 

(budżet państwa, 
PFRON, EFRR, 

N/WFOŚ) 

1.300.000 0 0 0 

8.3 Modernizacja DPS w Pigży (w tym: 
remont i modernizacja pomieszczeń    
i instalacji, w tym 
termomodernizacja, wraz  
z zagospodarowaniem przyległego 
terenu) 

1.000.000 

900.000 

(budżet państwa, 
PFRON, EFRR) 

1.900.000 0 452.000 452.000 

8.4 Modernizacja DPS w Wielkiej 
Nieszawce (w tym: remont, 
modernizacja i rozbudowa budynku, 
modernizacja instalacji, w tym 
termomodernizacja i montaż 
instalacji OZE) 

700.000 

2.200.000 

(budżet państwa, 
PFRON, EFRR, 

N/WFOŚ) 

2.900.000 0 0 0 

8.5 Modernizacja ŚDS w Chełmży  
(w tym: remont dachu, montaż 
instalacji OZE) 

150.000 200.000 350.000 0 0 0 
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(budżet państwa, 
PFRON, EFRR, 

N/WFOŚ) 

8.6 Zakup specjalistycznych środków 
transportu dla podopiecznych DPS  
i ŚDS 

500.000 
800.000 

(PFRON) 
1.300.000 0 0 0 

  

Cel strategiczny 4. 

Unowocześnienie bazy edukacyjnej  
na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku 

18.000.000 43.400.000 61.400.000 428.782 6.549.392,50 6.978.174,50 

Priorytet 4. 

nowoczesna edukacja 
18.000.000 43.400.000 61.400.000 428.782 6.549.392,50 6.978.174,50 

Zadanie 9: 

Realizacja projektów podnoszących 
kompetencje uczniów i nauczycieli, w tym: 

900.000 29.200.000 30.100.000 10.658 1.800.676,50 1.811.334,50 

9.1 Program Erasmus+ (łącznie 
wszystkie placówki) 0 

750.000 

(Erasmus+) 
750.0001 0 190.875 190.875 

9.2 „Spełnimy Twoje zawodowe 
marzenia” (realizowany z pow. 
bydgoskim i miastami Bydgoszcz  
i Toruń) 

0 
11.450.000 

(EFS) 
11.450.000 0 280.311 280.311 

9.3 „Spełnimy Twoje zawodowe 
marzenia 2” (realizowany z miastem 
Toruń) 

0 
7.350.000 

(EFS) 
7.350.000 0 374.866 374.866 

                                                 
1 Wartość projektu oszacowano na podstawie kursu euro z dnia 30.12.2020 r. (4,5272 zł). 
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9.4 „Dbamy o Twoją przyszłość” 
0 

2.700.000 

(EFS) 
2.700.000 0 628.891 628.891 

9.5 „Stażysta=Profesjonalista” 
0 

750.000 

(EFS) 
750.000 0 194.604 194.604 

9.6 „Wspieranie przechodzenia  
ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne 
modele współpracy publicznych służb 
zatrudnienia ze szkołami 
zawodowymi” (partner wiodący UMK 
w Toruniu) 

0 
1.000.000 

(EFS) 
1.000.000 0 0 0 

 

9.7 „EU-geniusz w świecie 3D” 

 

700.000 
3.500.000 

(EFS) 
4.200.000 4.083 27.229 31.312 

9.8 „Zawodowo zakręceni” 200.000 

1.700.000 

(EFS, budżet 
państwa) 

1.900.000 6.575 103.900,50 1.110.475,50 

Zadanie 10: 

Wieloletni Program Modernizacji Placówek 
Edukacyjnych na lata 2021-2030 

17.100.000 14.200.000 31.300.000 418.124 4.748.716 5.166.840 

10.1 Modernizacja ZS CKU  
w Gronowie (w tym: budowa hali 
sportowej, modernizacja natrysków  
i urządzeń sanitarnych, modernizacja 
systemu ogrzewania  
i termomodernizacja, budowa 
pracowni agrotroniki, stworzenie 
pracowni nauki jazdy wraz z placem 

9.100.000 

9.000.000 

(budżet państwa, 
EFRR, N/WFOŚ) 

18.100.000 288.980 4.392.822 4.681.802 
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manewrowym, budowa hali 
magazynowej rolniczej, modernizacja 
pozostałych budynków, zakup 
pojazdu wielozadaniowego  
oraz autobusu szkolnego) 

10.2 Modernizacja ZS 
Ponadpodstawowych w Chełmży  
(w tym: modernizacja sal 
komputerowych, gruntowna 
modernizacja budynku szkoły, 
stworzenie parkingu, modernizacja 
boiska i hali sportowej) 

2.000.000 

1.500.000 

(budżet państwa, 
EFRR) 

3.500.000 94.089 355.894 449.983 

10.3 Modernizacja ZS im. Unii 
Europejskiej w Chełmży (w tym: 
termomodernizacja, remont  
i modernizacja wnętrz, budowa 
windy, modernizacja boiska, zakup 
samochodu do transportu uczniów) 

2.000.000 

1.000.000 

(budżet państwa, 
EFRR, PFRON) 

3.000.000 35.055 0 35.055 

10.4 Modernizacja Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Chełmży (w tym: zakup 
instrumentów, modernizacja sali 
koncertowej wraz ze stworzeniem 
zaplecza sceny i zakupem 
wyposażenia audiowizualnego, 
montaż systemu 
wentylacji/klimatyzacji, adaptacja 
dodatkowych pomieszczeń  
na potrzeby szkoły w Chełmży i filii  
w Lubiczu) 

3.000.000 

1.500.000 

(budżet państwa, 
EFRR) 

4.500.000 0 0 0 

10.5 Modernizacja Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chełmży (w tym: remont 

1.000.000 1.200.000 2.200.000 0 0 0 
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pomieszczeń głównej siedziby, 
stworzenie filii Poradni w Złejwsi 
Wielkiej, doposażenie, szkolenia  
dla pracowników) 

(budżet państwa, 
EFRR, EFS) 

  

Cel szczegółowy 5: 

Aktywizacja mieszkańców i promocja 
powiatu toruńskiego do 2030 roku 

8.500.000 2.100.000 10.600.000 688.904 0 688.904 

Priorytet 5. 

aktywizacja i promocja 
8.500.000 2.100.000 10.600.000 688.904 0 688.904 

Zadanie 11: 

Budżet obywatelski 
2.500.000 0 2.500.000 113.055 0 133.055 

Zadanie 12: 

Wsparcie organizacji pozarządowych  
i współpraca z innymi podmiotami 

1.500.000 0 1.500.000 115.751 0 115.751 

Zadanie 13: 

Organizacja wydarzeń aktywizacyjnych  
dla mieszkańców powiatu 

3.000.000 

1.600.000 

(budżet państwa, 
EFS) 

4.600.000 
149.288 

 
0 

149.288 

 

Zadanie 14: 

Promocja walorów powiatu toruńskiego 1.500.000 

500.000 

(budżet państwa, 
EFS) 

2.000.000 
290.810 

 
0 

290.810 
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Cel szczegółowy 6: 

Rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu 
toruńskiego do 2030 roku 

2.550.000 14.550.000 17.100.000 0 0 0 

Priorytet 6. 

rozwój ochrony zdrowia 
2.550.000 14.550.000 17.100.000 0 0 0 

Zadanie 15: 

Wieloletni Program Modernizacji Szpitala 
Powiatowego w Chełmży spółka z o.o. na lata 
2021-2030 

850.000 5.750.000 6.600.000 0 0 0 

15.1 Modernizacja budynku Szpitala 
Powiatowego 

250.000 

350.000 

(środki 
udziałowców, środki 

prywatne) 

600.000 0 0 0 

15.2 Zakup nowoczesnej aparatury 
medycznej (m.in. rezonans, 
tomograf, sprzęt diagnostyczno-
zabiegowy) 

600.000 

5.400.000 

(środki 
udziałowców, środki 

prywatne, EFRR) 

6.000.000 0 0 0 

Zadanie 16: 

Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
(drugi etap) 

1.500.000 

8.500.000 

(środki 
udziałowców, środki 

prywatne, EFRR) 

10.000.000,00 0 0 0 

Zadanie 17: 

Rozwój usług opiekuńczych w ZOL 
200.000 

300.000 

(budżet państwa, 
EFRR, EFS) 

500.000 0 0 0 
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Cel strategiczny 7: 

Poprawa standardu usług świadczonych 
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  
do 2030 roku 

51.300.000 200.000 51.500.000 385.147 0 385.147 

Priorytet 7. 

poprawa standardu usług  
51.300.000 200.000 51.500.000 385.147 0 385.147 

Zadanie 18: 

Modernizacja dotychczasowej siedziby 
Starostwa, cyfryzacja usług i rozwój  
e-administracji 

1.300.000 

200.000 

(budżet państwa, 
EFRR, EFS) 

1.500.000 77.095 0 77.095 

Zadanie 19: 

Nowa siedziba Starostwa Powiatowego 
(zakup/budowa nowego budynku) 

50.000.000 0 50.000.000 308.052 0 308.052 

  

Razem cel główny: 

Zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego 
do 2030 roku  

165.600.000 634.450.000 800.050.000 9.324.921,71 32.464.240,87 41.789.162,58 
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2. Realizacja powiatowych programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 
w powiecie toruńskim za 2021 r. 

1. W roku 2021 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizował następujące projekty: 

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego” 

W ramach projektu wsparciem zostały objęte między innymi domy pomocy społecznej  

oraz środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego  

w zakresie przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi 

społeczne w warunkach epidemiologicznych, ale też dla podopiecznych. W ramach zadania 

przewidziano również zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów  

i środków do dezynfekcji celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w czasie pandemii 

i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców. Projekt był wprost 

związany z przeciwdziałaniem zagrożeń jakie niesie rozpowszechnianie się COVID-19. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przekazał kolejną partię środków 

dezynfekujących i ochrony indywidualnej do zwalczania wirusa SARS CoV-2 i związaną z nim 

pandemią COVID-19 w ramach projektu. Do jednostek trafiło łącznie ponad 80 tys. par 

rękawiczek, 19 tysięcy sztuk maseczek typu FFP3, FFP2, jednorazowych, 425 sztuk 

kombinezonów ochronnych, 375 fartuchów ochronnych, 700 litrów preparatów  

do dezynfekcji powierzchni, ponad 800 litrów płynów do dezynfekcji rąk, 20 termometrów 

bezdotykowych, 130 gogli oraz przyłbice ochronne. W naszym powiecie z pomocy skorzystały 

cztery domy pomocy społecznej – w Browinie, Dobrzejewicach, Pigży i Wielkiej Nieszawce oraz 

dwa ośrodki wparcia – w Chełmży i Osieku nad Wisłą. W ramach przyznanych środków można 

było zakupić również testy na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne 

w warunkach epidemiologicznych, ale też dla naszych podopiecznych. Istotne jest, aby dostęp 

do środków zapewniony był dla jak największego grona osób, szczególnie dla tych, którzy mają 

bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla tych, którzy są najbardziej narażeni – osób starszych 

czy osób z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi. Dzięki tym środkom z pewnością 

zwiększamy bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych czynności, a tym samym 

zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom koronawirusem. 

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt grantowy.  

Okres realizacji projektu: 1 maj 2020 r. - 31 sierpnia 2021 r. Projekt realizowany w domach 

pomocy społecznej w Pigży oraz Wielkiej Nieszawce. Otrzymane środki finansowe w kwocie 

nieco przekraczającej 68 tys. zł to przede wszystkim fundusze przeznaczone na dodatkowe 

wynagrodzenia dla dziesięciu pielęgniarek, umożliwiające także zakup środków ochrony 

osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu i mieszkańców.  
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- Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 

– 19 dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2. Środki przeznaczone były na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy 

społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup 

środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w wysokości 31.884 zł, a także 

na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy  

w kwocie 153 524 zł. 

W roku 2021 realizowany był program w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, mający  

na celu stworzenie warunków sprzyjających zdrowiu: 

- ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię? Znam je!”, w edycji 2020/2021. 

Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – Ograniczanie zachorowalności  

na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. 

Zrealizowanie założonych celów w powyższym obszarze możliwe jest poprzez rozszerzenie 

zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 

poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w szkołach np. w ramach godzin z wychowawcą. Udział 

w zajęciach wzięło 489 uczniów. W programie brały udział następujące szkoły: 

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży: 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Chełmży, 

 Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży: 

 Liceum im. KEN w Chełmży, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmży, 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

Zespół Szkół, CKU w Gronowie:  

 Technikum w Gronowie, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia.  

Powiat Toruński realizuje zadania wpisujące się w założenia Powiatowego Programu Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022, który został przyjęty Uchwałą  

nr XXXIII/217/2017 Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 30 listopada 2017 r. Wdrożenie 

przedmiotowego programu przyczynia się do ogólnej poprawy zdrowia psychicznego 

mieszkańców powiatu toruńskiego, wpływa na poprawę ich sytuacji na lokalnym rynku pracy 

oraz przeciwdziała dyskryminacji, biedzie i wykluczeniu społecznemu osób chorych 

psychicznie, uzależnionych i upośledzonych umysłowo. Pozwala na realizację dwóch głównych 

celów: 

1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym –

upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych 
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postaw i stylów życia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu; 

2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej i innych form opieki, pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym – upowszechnianie środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz zróżnicowanych form pomocy i oparcia 

społecznego.  

Do bezpośrednich realizatorów programu należy zaliczyć: domy pomocy społecznej, 

środowiskowe domy samopomocy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu, organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe, ale także zakłady 

opieki zdrowotnej. 

Powiat Toruński prowadzi cztery domy pomocy społecznej, w których w komfortowych  

i bezpiecznych warunkach mieszka 346 osób. Domy te przeznaczone są dla osób przewlekle 

somatycznie chorych (Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 125 miejsc), przewlekle 

psychicznie chorych (Dom Pomocy Społecznej w Pigży – 69 miejsc) i dla osób w podeszłym 

wieku (Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – 62 miejsca i Dom Pomocy Społecznej  

w Wielkiej Nieszawce – 90 miejsc). W ramach posiadanych możliwości organizowane są grupy 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – regularne spotkania społeczności 

mieszkańców, na których rozmawiają i dyskutują o swoich problemach i wspólnie szukają 

metod ich skutecznego rozwiązywania. Natomiast, w ramach zajęć terapeutycznych oraz zajęć 

z psychologiem kształtowane są wśród mieszkańców aktywne postawy wobec swojego 

zdrowia psychicznego poprzez naukę umiejętności społecznych i interpersonalnych. 

Mieszkańcy mają stałą możliwość kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, a domy pomocy 

społecznej działają na rzecz promocji zdrowia psychicznego. 

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i rozumiejąc sytuację osób 

zagrożonych wykluczeniem, Powiat Toruński prowadzi dwa ośrodki dziennego pobytu  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie z bogatej oferty zajęć w funkcjonujących 

ośrodkach tj. Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą i Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Chełmży korzysta 85 osób. Z usług ośrodków wsparcia korzystają 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej,  

a także ich integracji społecznej. Placówki świadczą usługi w ramach indywidualnych  

lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających 

na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 

i funkcjonowania w życiu społecznym.  

Jednostki oświatowe, które udzielają pomocy młodzieży i dorosłym, a także rozpowszechniają 

informacje o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w szczególności poprzez: 
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‒ konsultacje indywidualne dla młodzieży oraz rodziców nastolatków, 

‒ bezpośrednią pomoc przez pedagoga szkolnego lub psychologa z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

‒ omówienie na lekcjach wychowawczych zagrożeń współczesnej cywilizacji, 

‒ prelekcje, wykłady, warsztaty, kampanie społeczne i inne zajęcia dla młodzieży, rodziców  

i opiekunów, 

‒ uwrażliwienie rodziców na współczesne zagrożenia, jak i sposoby radzenia sobie  

ze zjawiskami kryzysowymi,  

‒ anonimowe ankiety, 

‒ umieszczenie skrzynki zaufania,  

‒ upowszechnianie informacji o całodobowych i bezpłatnych infoliniach dla dzieci, 

młodzieży oraz rodziców. 

3. Realizacja powiatowych programów w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych w powiecie toruńskim za 2021 r. 

Opracowanie i realizacja programów na rzecz osób wymagających wsparcia wynikały  

z obowiązującego ustawodawstwa, w tym m.in. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej – t.j. z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268), ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - t.j. z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 821), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. z dnia 29 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 

573), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W roku 2021 obowiązującymi regulacjami w powyższym zakresie pozostawała uchwała Rady 

Powiatu Toruńskiego nr: XXVII/170/2017 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Toruńskim na lata 2017-2022. Strategia 

jako dokument obejmujący obszary polityki społecznej zawiera diagnozę dotyczącą obszaru 

powiatu oraz poszczególne cele strategiczne i operacyjne, a także zadania do realizacji.  

W dokumencie zawarto m.in. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu toruńskiego 

z poddaniem oceny wybranych obszarów tematycznych, analizę SWOT w wymienionych 

obszarach, wdrażanie i monitoring oraz wskaźniki realizacji strategii, która ma na celu 

integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wskazać należy, że powyższy dokument 

zawiera ponadto załączniki w postaci Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na lata 

2017-2022 oraz Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Ten ostatni 

uwagi na wskazane ramy czasowe, musiał zostać ponownie opracowany i uchwalony przez 

Radę Powiatu Toruńskiego – co nastąpiło uchwałą Nr XXV/148/2021 z dnia 29 kwietnia 2021, 

jaką przyjęto Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. Zarówno 

strategia jak i obydwa programy były realizowane na bieżąco przez PCPR. Do regulacji 

obowiązujących w roku 2021 w przedmiotowym zakresie, zaliczyć należy również uchwałę 

Rady Powiatu Toruńskiego nr VIII/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
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Programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Toruńskim na lata 2019-2023.  

W oparciu o wskazane powyżej regulacje realizowane przez PCPR w Toruniu pozostawały  

w roku ubiegłym programy, działania, projekty kierowane do następujących grup odbiorców: 

a/osób niepełnosprawnych          

b/osób pozostających w systemie pieczy zastępczej (rodzicielstwo zastępcze)   

c/sprawców przemocy domowej         

d/osób w trudnej sytuacji życiowej        

    

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. REALIZACJA PROGRAMU pn. ,,Aktywny Samorząd” 

PCPR realizowało program pn. „Aktywny Samorząd”. Przewidziane formy wsparcia  

w programie mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie  

do edukacji. Kolejnymi dwoma aneksami (do umowy z dnia 07.05.2018r. w sprawie realizacji 

programu) PFRON w roku 2021r. przekazał środki na jego realizację w wysokości 652.908,00 

zł. Wielkość środków wypłaconych do 31.12.2021r. wyniosła 182.412,29 zł. Program pozostaje 

w trakcie realizacji. 

2. REALIZACJA PROGRAMU „Wyrównywanie różnic między regionami III”  

Celem strategicznym programu pozostawało wyrównywanie różnic miedzy regionami  

w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową osób 

zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

W ramach obszaru zadaniowego D – likwidacja barier transportowych, dwie jednostki 

organizacyjne powiatu: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach oraz Dom Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Nieszawce uzyskały dofinansowanie do zakupu mikrobusów  

do przewozu osób niepełnosprawnych (kwota 105 000,00 zł /DPS). Ponadto dofinansowanie 

w ramach tego obszaru pozyskane zostało dla fundacji z terenu powiatu, która występowała 

o dofinansowanie do zakupu autobusu do przewozu uczestników Dziennego Domu Pobytu  

w Przysieku (kwota 204 550,00 zł i 5 113,75 zł na obsługę projektu ) oraz dofinansowanie 

pozyskane zostało dla Gminy Wielka Nieszawka, która uzyskała dofinansowanie do zakupu 

mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (kwota 100 100,00 zł i 42 502,50 zł  

na obsługę projektu). W ramach obszaru B – likwidacja barier architektonicznych miasto 

Chełmża uzyskało dofinansowanie do instalacji windy osobowej przy budynku użyteczności 

publicznej – Urzędzie Miasta Chełmża (kwota: 76 048,57 zł i 1 901,21 zł na obsługę projektu). 

3. REALIZACJA PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (modułu III programu). 

Program finansowany ze środków PFRON, kierowany do osób które na skutek wystąpienia 
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sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania 

(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym 

miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.  

Z uwagi na wydłużany przez PFRON okres ubiegania się o przedmiotowe świadczenie, finalna 

realizacja programu miała miejsce w styczniu 2021r., w którym wypłacono ostatnią część 

środków przysługujących uprawnionym. Łączna kwota środków wypłaconych z tego tytułu  

w roku sprawozdawczym wyniosła 169 tys. zł. 

4. Realizacja Projekt konkursowy „AKTYWNI - WYGRANI” – realizowany przez PCPR oraz 

Fundację Gospodarczą Pro Europa. W ramach pozyskanych przez fundację środków 

konkursowych z RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączanie społeczne, IZ RPO 

WKP 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu pozostaje fundacja, która zabezpiecza środki 

finansowe na prawidłową realizacje całego projektu. PCPR w Toruniu jako realizator projektu 

w imieniu powiatu toruńskiego zabezpiecza wkład własny, który stanowią przyznawane przez 

PFRON środki w ramach algorytmu - na likwidacje barier komunikacyjnych w wysokości łącznej 

10 200,00zł (5 100,00złw 2021 roku i 5100,00zł w 2022 roku). Podpisanie umowy o współpracy 

partnerskiej na realizację n/n projektu pomiędzy Projekt wpisuje się w realizację „Powiatowej 

strategii rozwiazywania problemów społecznych na lata 2017 – 2022”- jej celu ogólnego 

zdefiniowanego jako: Zminimalizowanie rozmiarów i skutków negatywnych zjawisk 

społecznych występujących na terenie powiatu toruńskiego oraz wskazane w dokumencie cele 

szczegółowe, jak: cel 1 – Organizacja i rozbudowa systemu przeciwdziałania długotrwałemu 

bezrobociu; cel 2 – Wsparcie procesu integracji społecznej i aktywizacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; cel 3 – Organizacja i rozbudowa systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych. 

5.REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA (zadania powiatu realizowane na podstawie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 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).   
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Tabela 26. Zakres realizacji zadania 

 

Źródło: Opracowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  

 

5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (tzw. WTZ) 

Na mocy obowiązujących regulacji - tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra 

Lp. ZADANIE

DZIECI 5 400 zł

DOROSLI 19 506 zł

DZIECI 149 937 zł

DOROŚLI 308 893 zł

3. TURNUS REHABILITACYJNY: dorośli
27 DOROSŁYCH + 

15 OPIEKUNÓW
52 018 zł

4. TURNUS REHABILITACYJNY: dzieci i młodzież do 24 r.ż 
19 DZIECI + 17 

OPIEKUNÓW
49 571 zł

DZIECI 53 841 zł

DOROŚLI 103 584 zł

DZIECI 7 336 zł

DOROŚLI 8 640 zł

DZIECI 8 303 zł

DOROŚLI 167 747 zł

Lp.

1.

2.

PODZIAŁ BUDŻETU WYKONANIE POZOSTAJE

878 777,00 zł 934 777,00 zł 0,00 zł

300 000,00 zł 244 000,00 zł 0,00 zł

1 178 777,00 zł 1 178 777,00 zł 0,00 zł0,00 zł

ZMIANA

56 000,00 zł

-56 000,00 zł

BUDŻET PFRON - 2021 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy

RAZEM

2. ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 5.
19

38

10 244 000 

180 000 

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA

R  E  H  A  B  I  L  I  T  A  C  J  A    Z  A  W  O  D  O  W  A - budżet: 244 000,00 zł

7.

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I 

ŚRODKI POMOCNICZE Razem dzieci i dorosli: 
2. 458 831 zł

56

6. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNE
3

349 451 zł
3

15

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA 391

1.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB 

WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

934 777 zł

401

WYKONANIE w zł

Łącznie rehabilitacja społeczna i zawodowa

64 000 

1 178 777 

BUDŻET PFRON WG 

ALGORYTMU
RALIZACJA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOERGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  W 2021 ROKU. 1 178 777   

27

101 589 zł

198

19

WNIOSKI ZREALIZOWANE WYKONANIE w zł

2
24 906 zł

R  E  H  A  B  I  L  I  T  A  C  J  A    S  P  O  Ł  E  C  Z  N  A - budżet: 934 777 zł

10
1. SPRZĘT REHABILITACYJNY: 

3

RAZEM:

ZADANIE
WNIOSKI 

ZREALIZOWANE

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ŚRODKI WYKORZYSTANE NA POKRYCIE KOSZTÓW OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ

29 469 zł

23 369 zł

6 100 zł

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNE
1

7



  

125 

 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej, w dniu 30 grudnia 2021 roku utworzone zostały na terenie powiatu Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Sławkowie.  

Podmiotem tworzącym i prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o.Toruń. Zakres 

działania warsztatu obejmować ma rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą  

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Powyższe realizowane winno pozostawać 

poprzez prowadzenie: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni artystycznej sztuki 

użytkowej, pracowni multimedialnej i obsługi urządzeń biurowych, pracowni stolarsko-

technicznej, pracowni podtrzymywania umiejętności szkolnych, rehabilitacji ruchowej. Liczba 

uczestników warsztatu określona została na 25 osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Powyższy fakt skutkował 

koniecznością przeprowadzenia przez PCPR działań przewidzianych rozporządzeniem ministra 

oraz uwzględnieniem wydatków na funkcjonowanie powyższego podmiotu w roku bieżącym, 

zarówno w zakresie finansowania środkami w ramach algorytmu (90%), jak i w części 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (10%). 

Ponadto w roku sprawozdawczym nadal 25 mieszkańców powiatu korzystało z WTZ-ów 

funkcjonujących na terenie powiatów sąsiedzkich. Na powyższe zadanie wydatkowane 

pozostały w roku 2021 środki własne o wartości 55 542,31 zł. Powiat miał bowiem zawarte 

porozumienia w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców, w części nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON: 

 z Gminą Miasta Toruń dla 24 uczestników, w myśl jakiego partycypował w kosztach 

WTZ prowadzonych przez: Polski Związku Niewidomych, Fundację na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Arkadia, Fundację im. Brata Alberta; 

 z Powiatem Aleksandrowskim, w myśl jakiego następowała partycypacja  

we wskazanym wyżej zakresie dla jednego uczestnika WTZ „Karczemka”  

w miejscowości Otłoczyn 

WSPARCIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowano  

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 

ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot któremu 

starosta zlecił realizację tego zadania. Zadania organizatora w powiecie toruńskim, zgodnie  

z zarządzeniem Starosty Toruńskiego Nr 60/2011 z dnia 12 grudnia 2011r., realizuje PCPR  

w Toruniu, w którym utworzono Zespół ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ). W 2021r. Zds.PZ 

rozpatrywał na bieżąco sprawy dotyczące rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, w tym dot. 

m.in. wniosków o przekształcenie rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zawodową, 

dokonywał (na mocy art.130 i 131 w/w ustawy) oceny sytuacji dzieci znajdujących się w pieczy 
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rodzinnej, W roku sprawozdawczym dokonano 384 ocen, w następstwie czego sformułowane 

zostały pisemne opinie tyczące zasadności pobytu dziecka rodzinie zastępczej, które 

przekazane zostały do sądu. 

Realizowane zadania z zakresu pieczy zastępczej:      

Opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej. Przedmiotowy program na lata 2021-2023 został przyjęty Uchwałą  

Nr XXV/149/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. Celem głównym 

programu pozostaje tworzenie i wspieranie form rodzinnej pieczy zastępczej, w tym m.in. 

promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie 

wsparcia osobom w pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom. 

Program realizowany pozostaje na bieżąco poprzez działania kadry PCPR, która realizowała 

poradnictwo, wsparcie psychologiczne, wypłacała obligatoryjne, jak i fakultatywne formy 

wsparcia dla dzieci w pieczy, rodziców zastępczych i osób usamodzielnianych.  

      

Zapewnienie dzieciom wsparcia w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na terenie 

powiatu toruńskiego funkcjonowały łącznie 134 rodziny zastępcze: 11 zawodowych (w tym 

jedna o charakterze 1 pogotowia rodzinnego) i 1 rodzinny dom dziecka – RDD, 52 rodziny 

niezawodowe, 70 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono łącznie 240 

dzieci. W przypadku niemożliwości wykonania postanowienia sądu i umieszczenia dziecka na 

terenie powiatu toruńskiego, podejmowane były działania zapewnianiające opiekę na terenie 

innych powiatów - w roku sprawozdawczym umieszczono 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej na terenie innych powiatów.  

Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie procesu 

usamodzielnienia. W 2021 r. pomocą i wsparciem PCPR-u objęto 24 pełnoletnich 

wychowanków, w tym 16 osób z rodzin zastępczych i 8 osób z placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (POW). Pracownicy na bieżąco udzielali wsparcia wychowankom, 

informowali o procedurach dot. pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, 

usamodzielnienia, w wyborze opiekuna usamodzielnienia, ustalenia i realizacji 

Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU), procedurach związanych  

z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania. Opracowano 16 indywidualnych planów 

usamodzielnienia (IPU) oraz 3 modyfikacje tych dokumentów. W trakcie procesu 

usamodzielniania motywowano wychowanków do kontynuowania nauki, utrzymywania 

prawidłowej frekwencji na zajęciach, do poprawy sytuacji materialnej, m.in. poprzez 

poszukiwanie pracy zarobkowej.  

Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych. W 2021 r. odbyły się dwa szkolenia dla kandydatów  

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowane przez PCPR. W szkolenia  

dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze uczestniczyło 10 osób. W szkoleniu  
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dla kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze uczestniczyło 16 osób. Rodziny zastępcze 

objęte były pomocą i wsparciem przez 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego, starszego specjalisty pracy socjalnej, 

starszego specjalisty pracy z rodziną i psychologa. Pracownicy PCPR udzielali pomocy i wparcia 

w bieżących trudnościach i problemach rodzin zastępczych, wspierali kontakty z rodzicami 

biologicznymi lub członkami rodzin. W ciągu roku pracownicy regularnie odwiedzali rodziny 

zastępcze w miejscu ich zamieszkiwania. Wizytowano także pełnoletnich wychowanków 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego  

o zasięgu ponadgminnym. Powiat nie prowadzi tego typu jednostki, w związku z czym w roku 

sprawozdawczym w POW na terenach innych powiatów w oparciu o zawarcie stosownych 

porozumień., przebywało 20 wychowanków z naszego powiatu. Kosz ich pobytu to kwota 

1.050.862,87 zł. Zapewnienie dziecku przyjętemu do pieczy zastępczej niezbędnych badań 

lekarskich. Realizując niniejsze zadanie, motywowano rodziny zastępcze do przeprowadzania 

zleconych badań i konsultacji u lekarzy specjalistów (art. endokrynologa, kardiologa, 

alergologa, laryngologa, okulisty, internisty). Pracownicy opiekujący się rodzinami zastępczymi 

są zobowiązani do wnikliwej analizy stanu psychofizycznego każdego dziecka trafiającego  

do pieczy zastępczej, aby w razie potrzeby zasugerować konieczność odbycia konsultacji  

z psychologiem, pedagogiem szkolnym, specjalistami poradni psychologiczno-

pedagogicznych, psychiatrą bądź innym specjalistą. Powyższe realizowano na bieżąco. 

Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W PCPR 

prowadzone są wymagane rejestry. Dane z rejestru przekazuje się do właściwego Sądu 

Aktualizacji Rejestrów dokonano za rok 2021r. i przekazano do właściwych Sądów Rejonowych 

w Toruniu i Lipnie. Wydawanie na wniosek Sądu, przez starostę opinii w kwestii czasowego 

powierzenia pieczy nad dzieckiem rodzinie zastępczej, która nie zamieszkuje na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza sprawuje pieczę zastępczą  

nad rodzeństwem dziecka. W 2021r. nie wydawano w/w opinii (brak wniosków ze strony 

sądu). 

Wytaczanie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu powództwa 

o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. W 2021r. na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej wytoczono 10 powództw. Postępowania zakończyły się zasądzeniem 

alimentów od rodziców biologicznych. Na rzecz dzieci przebywających w POW z powództwami 

alimentacyjnymi występowali poszczególni dyrektorzy placówek.  

Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych: 
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 Świadczenia obligatoryjne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy 

zastępczej:  

W roku sprawozdawczym rodzinie zastępczej i RDD na każde umieszczone dziecko, 

przysługiwały świadczenia nie niższe niż kwoty: 746,00 zł/ miesięcznie – na dziecko 

umieszczone w r. zastępczej spokrewnionej, 1.131,00 zł/ miesięcznie – na dziecko 

umieszczone w r. zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

Świadczenia i dodatki przysługują także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli 

wychowanek nadal przebywa w tych rodzinach i uczy się – nie dłużej jednak niż do 25 r. życia. 

Po osiągnięciu pełnoletności, osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – 

terapeutyczne, wypłacane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej należne świadczenia.  

Tabela 27. Wydatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Toruniu  

 

 Świadczenia fakultatywne związane z: art.83 ust.1 pkt 2, tj.: świadczenie jednorazowe 

na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 38 

rodzin na kwotę 64.900,00 zł; art.83 ust.2, tj. świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania 

lokalu mieszkalnego w budynku jedno lub wielorodzinnym; wypłacono 16 świadczeń dla 4 

rodzin zastępczych niezawodowych, na kwotę 52.011,10 zł; art.83 ust.1 pkt 1, tj. udzielane raz 

w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka ; świadczenie 

przyznano 59 rodzinom dla 115 dzieci na kwotę 36.289,48 zł;  

Typ rodzin 

zastępczych 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych świadczeń 

w 2021 r. w zł 

Spokrewnione 1121 836.365,92 

Niezawodowe 893 1.010.142,52 

zawodowe  481 544.567,44 

Rodzinny Dom 

Dziecka 
49 55.606,62 

Pogotowie 

Rodzinne 
18 20.609,01 

OGÓŁEM 2562 2.467.291,51 



  

129 

 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - w 2021 r. PCPR w Toruniu nadal 

zatrudniało 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze pełnych etatów oraz 

dwie Panie psycholog w wymiarze po 0,5 etatu. Zgodnie z obowiązującą ustawą rodziny 

zastępcze obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który nie może mieć 

pod opieką więcej niż 15 rodzin. W myśl przepisów - praca koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. 

Koordynator nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez 

powiat. W myśl art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

koordynatora należy w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji ich 

zadań, co wykonywali zatrudnieni w PCPR specjaliści. Pomimo ograniczonego kontaktu 

klientami, PCPR w roku sprawozdawczym, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, 

zorganizował na terenie jednostki 41 monitorowanych przez pracowników, kontaktów 

rodziców biologicznych z dziećmi. Działania koordynatorów podejmowane w terenie 

ponownie opierały się na współpracy z różnymi instytucjami, jak np.: szkołami – pozyskiwanie 

opinii na temat funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i ich wyników w nauce oraz 

podejmowanie współpracy w kierunku poprawy sytuacji dzieci, ośrodkami pomocy społecznej 

– współpraca z pracownikami i asystentami rodzin na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej 

do środowisk biologicznych, pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu r. zastępczych  

na terenie danej Gminy, zespołami kuratorów sądowych – współpraca w zakresie wymiany 

informacji i organizowaniu pomocy dla rodzin biologicznych, ubiegających się o powrót dzieci 

z pieczy zastępczej, sądem rodzinnym – przekazywanie ocen rodzin zastępczych  

i funkcjonujących w nich dzieci, relacjonowanie kontaktów r. biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w pieczy zastępczej, sporządzanie różnego rodzaju opinii i zlecanych 

wywiadów dot. środowisk rodzin biologicznych lub kandydatów na rodziny zastępcze. W celu 

osiągnięcia powyższych efektów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracowali nadal  

w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwoliło na efektywne wykonywanie zadań. 

Poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej prowadzone były w PCPR przez dwóch psychologów 

(każdy zatrudnionych w wymiarze ½ etatu - taki sposób zatrudnienia wyniknął z braku osób 

chętnych do pracy w pełnym wymiarze). W 2021r. psycholożki przeprowadzały konsultacje 

indywidualne dla rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego m.in. 

w zakresie: diagnozy psychologicznej dorosłych – 52 diagnozy, diagnozy psychologicznej dzieci 

– 54 przebadanych. Uczestniczyły w kontaktach organizowanych w PCPR. Mimo stanu 

epidemicznego w sytuacjach bezwzględnie koniecznych odbywały się również wizyty  

w środowisku, gdzie miało miejsce poradnictwo, działania terapeutyczne, edukacyjne  

w stosunku do małoletnich, u których obserwowano zaburzenia emocjonalne przekładające 

się na zaburzenia zachowania i inne obszary aktywności.  

Wizyty w środowisku poszczególnych pracowników. W roku 2021 miało miejsce łącznie 739 

odwiedzin pracowników PCPR w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich 
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wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pozostających pod opieką 

organizatora pieczy w powiecie toruńskim. 

Dodatkowe wsparcie dla pieczy zastępczej. PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

w roku 2021 umożliwiał rodzinom zastępczym oraz przebywającym w tych rodzinach dzieciom 

korzystanie z szerokiego wsparcia specjalistycznego w ramach projektu współfinansowanego 

ze środków EFS pn.: „Rodzina w Centrum 3”. Ze wsparcia tego projektu w ubiegłym roku 

skorzystało łącznie z tej grupy klientów: 48 rodzin zastępczych, 75 wychowanków 

przebywających w tych rodzinach zastępczych. Dzięki realizacji w roku ubiegłym w/w działań 

pracowników PCPR oraz kolejnej edycji projektu osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz ich 

wychowankowie, ale także rodziny biologiczne przeżywające różnego rodzaju problemy, miały 

możliwość skorzystać z proponowanych (opisywanych wcześniej) form wsparcia, uzyskując: 

wsparcie emocjonalne w pokonywaniu trudności, zwalczaniu bezradności wobec problemów, 

wymianę informacji i doświadczeń, wiedzę i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, nabycie 

różnorodnych umiejętności życiowych (przez wychowanków rodzin zastępczych), poprawę 

funkcjonowania dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, umiejętność nazywania i wyrażania 

uczuć i emocji, poprawę funkcjonowania dzieci skrzywdzonych w rodzinach biologicznych. 

SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ 

W ramach działań przewidzianych w Programie Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2019-2023 zrealizowany został PROGRAM 

KOREKCYJNO-EDUKACYJNY (dla sprawców przemocy domowej).Prowadzona we współpracy  

z OPS-ami, komisariatami Policji, sądem i prokuraturą rekrutacja uczestników, doprowadziła 

do zebrania dostatecznej liczby beneficjentów. Udział w programie wzięło 12 osób, z których 

7 go ukończyło. (Na realizację zadania przyznana była przez wojewodę dotacja celowa w wys. 

10 800,00 zł) 

WSPARCIE OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Niezwykle istotną formą wsparcia mieszkańców powiatu, realizowaną przez działania PCPR 

pozostaje od roku 2016 projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum”. Od dnia 08.02.2021 r. 

obowiązującą pozostaje podpisana umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Toruniu w sprawie realizacji projektu pn.: „Rodzina w Centrum 3”, będącego 

kontynuacją jego wcześniejszych edycji. Okres realizacji III edycji projektu zaplanowano 

początkowo na okres od 15.03.2021 r. do 29.12.2022r. Finalnie został on wydłużony  

do grudnia 2023r. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne 

Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 

Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki społecznej w Toruniu (ROPS) będącym partnerem wiodącym oraz przez wszystkie 

PCPR-y z naszego województwa. Celem projektu pozostaje zwiększenie dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego - zintegrowanego systemu 

pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w tym dla rodzin z naszego 
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powiatu. Zaplanowane w jego ramach inicjatywy ukierunkowane pozostawały na rozwój  

i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy poprzez: usługi szkoleniowe, doradcze, 

specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo mobilne. Pomimo, iż przedmiotowy 

projekt w swoich założeniach kierowany pozostaje do osób z systemu pieczy zastępczej nie 

jest ograniczony wyłącznie do nich. Z dostępności do licznego grona specjalistów korzystają 

również osoby w kryzysie, posiadające zaburzenia i trudności w poprawnym funkcjonowaniu. 

W roku ubiegłym zajęcia w ramach projektu odbywały się ponownie w Centrum Wspierania 

Rodzin (CWR) w Toruniu, przy ul. Matejki 63a. Pomieszczenie jest odpłatnie wynajmowane  

z zasobów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Budynek CWR posiada podjazd 

dla osób na wózkach inwalidzkich. Poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego dla 

odbiorców projektu, realizowane były mobilne porady, podczas których specjalista obejmował 

pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. Ten rodzaj poradnictwa służył wyrównywaniu 

szans uczestników projektu i skierowany pozostawał głównie do osób niepełnosprawnych, 

osób mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych i samotnych matek. Łącznie 

zrealizowano 2474 godziny specjalistycznego poradnictwa oraz 112 spotkań warsztatowych, 

udzielono wsparcia dla 595 zainteresowanych. Kwota wydatków poniesionych w 2021 r.  

na realizacje projektu Rodzina w Centrum 3 dla powiatu toruńskiego wynosiła 575 932,51 zł 

(503 104,51 zł - UE i 72 828 zł - wkład własny) na realizacje całego projektu planowany budżet 

wynosi 2 129 237,00 zł, tym samym PCPR Toruń plasuje się na pierwszym miejscu wśród 24 

partnerów projektu.  

 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2021 roku 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego  

do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat Toruński wspólnie  

z organizacjami pozarządowymi określa Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

Głównym celem Programu było wzmocnienie współpracy między powiatem, a organizacjami 

pozarządowymi służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany był  

w formie współpracy finansowej i pozafinansowej. Poniższe sprawozdanie odnosi się  

do poszczególnych form współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi  

na rzecz jego mieszkańców. 
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a. Współpraca o charakterze finansowym 

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie  

na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, jak również zapisami „Programu współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”. 

Otwarte konkursy ofert 

W 2021 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął 4 uchwały dotyczące ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert: 

- Uchwała Nr 417/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego  

z realizacją zadania samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej 

- konkurs nierozstrzygnięty, brak ofert spełniających wymogi formalne; 

- Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego  

z realizacją zadania samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej 

- konkurs rozstrzygnięty Uchwałą Nr 468/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 

października 2021 r. – realizacja zadań w 2022 roku – projekt partnerski z Fundacją „Więcej  

z życia” z Wągrowca, w części objętej ogłoszeniem konkursowym, dotyczy wsparcia opiekunów 

faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” 

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 nr Projektu RPKP.09.03.02-04-

0074/20. 

W ramach projektu zadanie (objęte ogłoszeniem konkursowym) z zakresu wsparcia opiekunów 

faktycznych realizowane będzie przez Fundację Agencji Służby Społecznej z Warszawy, której 

na realizację ww. zadania udzielono dotacji w kwocie 109 203 zł. 

- Uchwała Nr 469/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2022 przez organizacje pozarządowe  

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Toruńskim 
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- konkurs rozstrzygnięty Uchwałą Nr 498/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 

listopada 2021 r. – realizacja zadania w 2022 roku; 

- Uchwała Nr 513/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

- konkurs rozstrzygnięty Uchwałą Nr 543/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17 marca 2022 r. 

Powyższe konkursy dotyczą realizacji zadań samorządu powiatowego w 2022 roku. Wobec 

powyższego nie będą one uwzględnione w dalszej części sprawozdania. 

Nadmienić należy jednocześnie, iż konkursy w wyniku których odbywała się realizacja zadań 

samorządu powiatowego w 2021 roku ogłoszone zostały: 

- Uchwałą Nr 310/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Toruńskim, 

- Uchwałą Nr 350/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Na podstawie niniejszej uchwały ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w następujących 

dziedzinach: 

a)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

b)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

c)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

d)  turystyki i krajoznawstwa. 

Rozstrzygnięcia ww. konkursów są podstawą sporządzenia niniejszego sprawozdania w części 

dotyczącej otwartych konkursów ofert. 

Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, o których mowa w § 10 ust. 1 Załącznika  

do Uchwały Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021. 

W celu zachowania przejrzystości w sprawozdaniu mierniki te nie obejmują konkursu z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na fakt, iż nieodpłatna pomoc prawna jest 
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zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – konkurs ten opisano w dalszej części 

niniejszego sprawozdania.  

W poniższych miernikach nie ujęto także konkursu z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego 

w związku z zawartą umową partnerską z Fundacją „Więcej z życia” z Wągrowca, która jest 

Partnerem wiodącym projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” 

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 nr Projektu RPKP.09.03.02-04-

0074/20. 

Poniższe dane obejmują wyłącznie konkursy na które przeznaczono środki własne z budżetu 

powiatu. 

Dane dotyczące ww. mierników:  

 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  

Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (konkurs nr 1/2021), 

 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2/2021), 

 - edukacji ekologicznej (konkurs nr 3/2021), 

 - upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 4/2021). 

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert  

W otwartym konkursie ofert udział wzięło łącznie 49 różnych organizacji pozarządowych  

(w 2020 roku – 56, 2019 r. – 53, w 2018 r. – 53 w 2017 r. – 56), w tym w zakresie: 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 15 org. pozarządowych 

- kultury fizycznej - 30 org. pozarządowych 

- edukacji ekologicznej - 12 org. pozarządowych 

- turystyki i krajoznawstwa - 6 org. pozarządowych 

(uwaga: zgodnie z ogłoszeniem konkursowym jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę 

realizacji zadania w ramach jednej dziedziny konkursowej, ale może złożyć ofertę na zadania  

z różnych dziedzin – o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi) 

 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert 

W otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 63 oferty (w 2020 r. – 

77 ofert, w 2019 r. – 69 ofert, w 2018 r. – 74 oferty, w 2017 r. – 77 ofert), w tym w zakresie: 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 15 ofert 
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- kultury fizycznej - 30 ofert 

- edukacji ekologicznej - 12 ofert 

- turystyki i krajoznawstwa - 6 ofert 

 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów 

ofert 

W otwartym konkursie ofert dotacje otrzymało 35 różnych organizacji pozarządowych  

(w 2020 r. – 44 organizacje, w 2019 r. – 50 organizacji, w 2018 r. – 44 organizacje, w 2017 r. – 

52 organizacje), w tym zakresie:  

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 10 org. pozarządowych 

- kultury fizycznej - 20 org. pozarządowych 

- edukacji ekologicznej - 10 org. pozarządowych 

- turystyki i krajoznawstwa - 4 org. pozarządowych 

   

 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert 

W 2021 r. dofinansowano łącznie 44 zadania (w 2020 r. – 57 zadań, w 2019 r. – 63 zadania,  

w 2018 r. – 62 zadania, w 2017 r. – 69 zadań), w tym w zakresie: 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 10 zadań 

- kultury fizycznej - 20 zadań 

- edukacji ekologicznej - 10 zadań 

- turystyki i krajoznawstwa  - 4 zadania 

   

Szczegółowe zestawienie przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej  

https://www.powiattorunski.pl/8778,biezace-informacje?tresc=81215 

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację  

 zadań publicznych: 

W 2021 roku w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe zarezerwowano łącznie kwotę 129 900 zł (w 2020 r. – 123 750 zł,  

w 2019 r. – 123 750 zł, w 2018 r. – 155 730 zł – rozdysponowano kwotę 149 530 zł, w 2017 r. 

– 153 770 zł – rozdysponowano kwotę 153 350 zł. Kwotę tę rozdysponowano pomiędzy 

organizacje pozarządowe, w tym na zadania w zakresie: 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 22 100 zł  

- kultury fizycznej - 63 800 zł  

- edukacji ekologicznej  - 38 000 zł  

- turystyki i krajoznawstwa  - 6 000 zł  

   

Faktycznie przekazano jednak organizacjom pozarządowym 116 200 zł. Z uwagi  

na obowiązujące w 2021 roku ograniczenia związane z obowiązującą sytuacją epidemiczną  

https://www.powiattorunski.pl/8778,biezace-informacje?tresc=81215
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w kraju 5 organizacji pozarządowych zrezygnowało z przyjęcia dotacji i realizacji zadania 

(zadania z zakresu kultury, sztuki – 3, z zakresu edukacji ekologicznej – 2).  

Tabela 28. Zestawienie zadań zleconych przez powiat toruński w 2021 roku – podsumowanie 
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1. kultura, sztuka (…) 15 10 7 22 100 13 100 13 100 59,27% 

2. kultura fizyczna 30 20 20 63 800 63 800 63 520 99,56% 

3. edukacja ekologiczna 12 10 8 38 000 33 300 33 300 87,63% 

4. 
turystyka i 

krajoznawstwo 
6 4 4 

6 000 
6 000 5 830 97,16% 

Razem: 63 44 39 129 900 116 200 115 750 89,11% 

Źródło: opracowanie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Tryb uproszczony – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. 

ust. 3 ww. ustawy Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji tego zadania, może 

zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

 

Mierniki dotyczące trybu uproszczonego, o których mowa w § 10 ust. 1 Programu 

Współpracy 

 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych  

z pominięciem otwartego konkursu ofert – 0 (w 2020 r. – 4,w 2019 r . – 0, w 2018 r. – 0,  

w 2017 r. – 0); 

 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert – 0 

(w 2020 r. – 2, w 2019 r. – 0, w 2018 r. – 0, w 2017 r. – 0); 

Wsparcie finansowe jednostek z zakresu bezpieczeństwa publicznego  

W 2021 roku Powiat Toruński: 

a) na podstawie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXIX/174/2021 z 26 sierpnia 2021 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka 
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przekazał wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance  

na doposażenie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Dotację,  

w wysokości 20 tys. zł, przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej V320, detektora 

gazowego Ventis MX-4 i defibrylatora AED Philips FRX; 

b) na podstawie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXX/185/2021 z 30 września 2021 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice 

przekazał wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie na zakup 

wyposażenia specjalistycznego do nowego pojazdu pożarniczego. Dotację, w wysokości 

6 tys. zł, przeznaczono na zakup motopompy Niagara 2; 

c) na podstawie umowy nr OR.273.32.2021 z 10 maja 2021 r. kwotą 3 200 zł wsparł 

działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego nad wodą. 

 

b. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Zgodnie z przyjętym „Programem współpracy (…)”, Zarząd Powiatu Toruńskiego oprócz 

współfinansowania i finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty uprawnione wspierał także sektor pozarządowy w innych formach. 

Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.: 

1) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz  

z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych 

zadań, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć  

i realizacji; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok 

Miernik dot. konsultacji aktów normatywnych, o których mowa w § 10 ust 1 Programu 

Współpracy 

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów 

normatywnych 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag w ramach trwających konsultacji 

Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na 2022 rok; 

3) umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji 

konkursowych dot. oceny merytorycznej ofert zgłoszonych w otwartym konkursie 

ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego  

W 2021 roku ogłoszono otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału 

w pracach komisji konkursowej. Zgłoszona kandydatka, powołana została do komisji 

konkursowej i czynnie uczestniczyła w opiniowaniu złożonych ofert; 
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4) umożliwienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w pracach komisji 

konkursowej dot. wyboru „Społecznika Roku” i „Sołtysa Roku”. Zarówno w jednym, 

 jak i drugim konkursie w pracach komisji konkursowej udział wzięli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych; 

5) powołanie i współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

(informacja poniżej); 

6) współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Toruniu (informacja poniżej); 

7) wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego m.in. 

ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów 

oraz składanie i weryfikację sprawozdań; 

8) organizację szkolenia online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

wdrożonego systemu informatycznego w zakresie otwartych konkursów ofert. 

Szkolenie odbyło się w styczniu 2021 roku, udział w nim wzięło ok. 30 osób; 

9) przeprowadzenie konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. Do konkursu 

zgłoszono 5 kandydatów. Decyzją komisji konkursowej laureatką konkursu została 

Bogumiła Obara (ZHP w Chełmży), wyróżnienie natomiast otrzymała Barbara 

Kisielewska (KGW „Przebojowe Złotorianki” w Złotorii). Uroczyste wręczenie nastąpi 

podczas Forum Organizacji Pozarządowych w 2022 roku. Planowane w grudniu 2021 

roku Forum – z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną 

w kraju – zostało przeniesione do realizacji w II kwartale 2022 r.; 

10) przeprowadzono nabór do konkursu „Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Zgłoszono 

7 inicjatyw. Z uwagi na czynny udział uczestników Forum w wyborze najciekawszej 

inicjatywy oraz zmianę terminu organizacji Forum (z przyczyn podanych powyżej) 

realizacja konkursu odbędzie podczas Forum Organizacji Pozarządowych w 2022 roku; 

11) coroczne wręczanie wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe m.in. dla 

zawodników trenujących w klubach sportowych. Podczas Gali Sportu, która odbyła się 

29 czerwca w Hali Sportowo – Widowiskowej „Arena Toruń” wyróżniono 75 

zawodników i 15 trenerów; 

12) organizację VII Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich połączonego z XIII Zjazdem Sołtysów. 

Zjazd odbył się 14 września 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Grodno”  

w Mirakowie (gm. Chełmża). Wzięło w nim udział ok. 250 osób (m.in. członkinie kół 

gospodyń wiejskich, sołtysi, zaproszeni goście); 

13) obejmowanie przez Starostę Toruńskiego – na wniosek organizacji pozarządowych – 

patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe; 

14) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu, 

Rady Powiatu Toruńskiego bądź przedstawiciela Starostwa Powiatowego)  

w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe;  
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15) udzielanie wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji przez 

pracowników Starostwa Powiatowego; 

16) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji  

o podejmowanych przez nich działaniach na stronie internetowej powiatu,  

w newsletterze oraz portalu społecznościowym Facebook. 

Starosta Toruński realizuje również współpracę z sektorem pozarządowym wynikającą  

z zapisów innych ustaw przypisanych samorządom m.in.: 

1) prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i ewidencję klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej,  

2) prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu toruńskiego,  

3) aktualizuje bazę organizacji pozarządowych (w tym. m.in. OSP, Fundacji  

i pozostałych stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym), 

4) sprawuje nadzór na organizacjami, o których mowa w pkt. 1 - 3 w zakresie zgodności 

ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu, 

5) wydaje decyzje oraz zaświadczenia o wpisach zarejestrowanych we właściwych 

ewidencjach prowadzonych przez urząd. 

5. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Zarząd Powiatu Toruńskiego  

na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających  

na terenie powiatu toruńskiego.  

Wniosek o utworzenie Powiatowej Rady wpłynął 10 września 2021 r. Starosta Toruński ogłosił 

– w dniu 30 września 2021 r. – nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Nabór prowadzony był do 21 października 2021 r. Zgłoszono 8 kandydatów. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVI/164/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 2021 

r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021 r. poz. 2882) Zarząd Powiatu 

Toruńskiego powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 

(Uchwała ZPT Nr 487/2021 z 9.11.2021 r.) w następującym składzie: 

1. Danuta Kwiatkowska – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego, 

2. Andrzej Siemianowski – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego, 

3. Kazimierz Kaczmarek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 

4. Andrzej Pabian – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 
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5. Andrejus Sivickis – reprezentant Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania 

Edukacji, Kultury i Sportu "Czyż-Nie" – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej  

z gminy Czernikowo,  

6. Barbara Mońko-Juraszek – reprezentantka Fundacji „Trybik” – jako 

przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Lubicz, 

7. Anna Kruszyk  – reprezentantka Fundacji „Akademia Rozwoju Anny Kruszyk” – jako 

przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Łubianka, 

8. Radosław Kowalski  – reprezentant „Stowarzyszenia 553” – jako przedstawiciel 

organizacji pozarządowej z gminy Łubianka, 

9. Barbara Kłosińska - Weckwerth  – reprezentantka Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Seniora – Klub Seniora „Leśna Kraina” – jako przedstawicielka 

organizacji pozarządowej z gminy Wielka Nieszawka, 

10.  Katarzyna Leszczyńska – reprezentantka Stowarzyszenia Miłośników Gminy 

Wielka Nieszawka „Przyjazna Gmina” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej 

z gminy Wielka Nieszawka, 

11.  Adam Lubiński – reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” – jako 

przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka, 

12. Maria Moulis – reprezentantka Fundacji „Leśna Droga” – jako przedstawicielka 

organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka. 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 9 grudnia 2021 r. Podczas spotkania wręczono członkom 

akty powołania, omówiono zasady współpracy, przygotowano projekt regulaminu pracy Rady, 

a także dokonano wyboru Prezydium Rady.  

Prezydium Rady stanowią: Barbara Mońko-Juraszek – Przewodnicząca Rady Pożytku, Maria 

Moulis – Wiceprzewodnicząca Rady Pożytku, Andrzej Pabian – Sekretarz Rady Pożytku. 

Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata. 

Do zadań powiatowej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii powiatów, 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku 

publicznego, w tym programów współpracy, 

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, 

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami,  

a administracją publiczną, 

5) wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich 

organizacjom. 

W grudniu przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczył  

w pracach komisji konkursowej do oceny zgłoszeń i wyboru laureata w konkursie „Społecznik 

Roku Powiatu Toruńskiego”. 
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6. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
w Toruniu 

Podstawą prawną funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą” jest: 

1) art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573  

z późn. zm.),  

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 

r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych 

rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560). 

Zgodnie z art. 44c ust. 2 ww. ustawy powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych 

spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, 

fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.  

Rada została powołana Zarządzeniem Nr 11/2021 Starosty Toruńskiego z dnia 22 lutego 2021 

r. na czteroletnią kadencję 2021 – 2024 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego: miasta Chełmży, gmin: Chełmża, Lubicz, Obrowo i Wielka 

Nieszawka. 

Do zadań Rady należy m.in.: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw, 

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocena  

ich realizacji, 

3) opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu  

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

W 2021 roku Rada obradowała na czterech posiedzeniach.  

Tematem spotkań było m.in.: 

1) omówienie dofinansowań ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych zgodnie  

z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych za 2020 rok, 

2) zapoznanie się z kierunkami działań w 2021 roku w zakresie programu „Wyrównywania 

różnic między regionami III”  

3) sporządzenie opinii w temacie znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej w regionie, złożonego przez beneficjenta wniosku 

w ramach programu pn. „Wyrównywania różnic między regionami III”, przewidzianych 

do realizacji w 2021 roku z dofinansowaniem środków PFRON, 

4) zapoznanie się z etapami realizacji dofinansowań ze środków PFRON w ramach 

programu pn. „Aktywny Samorząd”, 

5) zapoznanie się z informacją o wysokości środków finansowych PRFON przyznanych  

dla powiatu toruńskiego wg algorytmu w 2021 roku na realizację zadań określonych  
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w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),  

6) omówienie planowanego dofinansowania ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej utworzonych  

w Sławkowie (gmina Chełmża). 

Ponadto na każdym spotkaniu omawiano kolejne etapy realizacji dofinansowań ze środków 

PFRON na poszczególne zadania w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

7. Sprawozdanie częściowe z realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami 
dla powiatu toruńskiego na lata 2019-2022 (za 2021 r.) 

I. Podstawa prawna sporządzenia powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz 

sprawozdania z jego realizacji 

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022, zwany 

dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 

24 października 2019 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego pod poz. 5646 w dniu 31 października 2019 r. Uchwała weszła  

w życie w listopadzie 2019 r.  

II. Realizacja zadań z zakresu Programu opieki nad zabytkami dla powiatu toruńskiego  

1. Społeczni opiekunowie zabytków 

Do zadań społecznych opiekunów należy m.in. podejmowanie działań związanych  

z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów, opieka nad nimi, doglądanie, ale także prace 

– chociażby porządkowe – przy zabytkach, jak również interweniowanie i informowanie służb 

konserwatorskich o dewastacji lub zagrożeniu.  

W powiecie toruńskim ustanowionych jest 5 społecznych opiekunów zabytków. 

Tabela 29. Społeczni Opiekunowie Zabytków w Powiecie Toruńskim 

Lp. Imię i nazwisko Gmina Status społecznego opiekuna zabytków 

1. Piotr Birecki m.Chełmża 
czasowo zawieszona działalność jako społecznego 

opiekuna zabytków 

2. Dariusz Chrobak Czernikowo czynny społeczny opiekun zabytków 

3. Andrzej Walczyński Zławieś Wielka czynny społeczny opiekun zabytków 

4. Marek Pawłowski Łysomice czynny społeczny opiekun zabytków 

5. Tomasz Stochmal Toruń, wcześniej Obrowo czynny społeczny opiekun zabytków 

Źródło: Opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  



  

143 

 

W kwietniu 2021 r. w sposób zdalny odbyło się spotkanie Starosty Toruńskiego ze społecznymi 

opiekunami zabytków. W spotkaniu udział wzięli Sambor Gawiński - Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, a także Marta Kucharska - Kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych. Podczas 

spotkania zapoznano się m.in. z działaniami podejmowanymi przez społecznych opiekunów 

zabytków. 

 

Wideokonferencja ze społecznymi opiekunami zabytków – kwiecień 2021 r. 

W celu zwiększenia liczby społecznych opiekunów zabytków w powiecie toruńskim 

zainicjowano akcję „I ty możesz zostać społecznym opiekunem zabytków” 

 

Plakat akcji „I ty możesz zostać społecznym opiekunem zabytków” 

 

Pomimo prowadzonej promocji, zarówno w prasie jaki i mediach społecznościowych, nie 

udało się pozyskać kandydatów do pełnienia tej funkcji. 
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2. Popularyzowanie wiedzy o historii i zabytkach powiatu toruńskiego 

a) w ramach obchodów Dnia Muzeów 2021 zorganizowano quiz na profilu 

facebookowym na temat historii osadnictwa olenderskiego w powiecie toruńskim.  

 

Laureaci konkursu w Olenderskim Parku Etnograficznym – czerwiec 2021 r. 

 

Nagrodą dla uczestników konkursu była wizyta w Olenderskim Parku Etnograficznym 

w Wielkiej Nieszawce oraz książka dr. Michała Targowskiego pt. ,,Olendrzy z Wielkiej 

Nieszawki i okolic”. 

b) wydanie mapy turystycznej powiatu toruńskiego z zaznaczonymi najważniejszymi 

zabytkami (wraz z ich opisem) znajdującymi się na trasie ścieżek rowerowych  

 

 

Mapa turystyczna powiatu toruńskiego 2021 r. 
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c) wydanie kart okolicznościowych i realizacja filmów promocyjnych powiatu toruńskiego 

(np. spot dożynkowy) z uwzględnieniem obiektów prezentujących kulturę ludową  

i ekspozycję obiektów zabytkowych 

 

 

Kartka świąteczna 2020 r. 

 

3. Monitorowanie sporządzenia przez samorządy gminne z terenu powiatu toruńskiego 

Gminnych Ewidencji Zabytków 

Powiat Toruński zobowiązał się do monitorowania raz w roku samorządów gminnych  

z terenu powiatu toruńskiego w zakresie sporządzenia Gminnych Ewidencji Zabytków.  

Informacja w powyższym zakresie znajduje się w tabeli poniżej. 

Tabela 30. Gminne Ewidencje Zabytków 

Lp. Gmina Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) 
Liczba pozycji  

w GEZ 

1. Miasto Chełmża Tak 394 

2. Gmina Chełmża 
w trakcie uzgodnień z Kujawsko-Pomorskim 

Konserwatorem Zabytków 
- 

3. Czernikowo Tak 64 

4. Obrowo 
w trakcie opiniowania przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 
- 

5. Lubicz Tak 191 
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6. Łysomice Nie - 

7. Łubianka Tak 313 

8. Wielka Nieszawka Tak 53 

9. Zławieś Wielka Nie - 

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez samorządy gminne, listopad 2021 r. 

4. Wsparcie finansowe - otwarte konkursy ofert  

Corocznie, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd 

Powiatu Toruńskiego ogłaszał nabór wniosków na dotacje w obszarze kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Każdego roku na ten cel przeznacza ok. 22 tys. zł.  

W ramach powyższego konkursu wsparto m.in. wydanie – przez Towarzystwo Przyjaciół 

Chełmży – publikacji „Ilustrowane dzieje Chełmży” autorstwa Piotra Bireckiego i Marcina 

Seroczyńskiego. 

 

Okładka książki „Ilustrowane dzieje Chełmży” 

 

5. Wsparcie finansowe prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Starostwo Powiatowe w Toruniu nie udziela wsparcia finansowego na dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

Jednakże dotacje na powyższy cel przyznawane są przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Tabela 31. Dotacje udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 2021 rok 

 

Źródło: Opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Tabela 32. Dotacje Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2021 r.  

Gmina - 

miejscowość 
Wnioskodawca Obiekt Cel dotacji 

Kwota 

dotacji 

Czernikowo Gmina Czernikowo chata kantora prace budowlane, 

konserwatorskie i 
60 000 zł 

zakładane 

dofinansowanie 

z RPO WK-P 

i budżetu Państwa

śr. wł. woj.

1.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Mikołaja w Gronowie

Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. 

Mikołaja w Gronowie - etap IV
78 857,14 1 142,86

2.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Mikołaja Biskupa w Chełmży

Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. 

Mikołaja w Chełmży - etap IV
98 533,51 1 428,02

3.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie

Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Ostaszewie - etap II
29 565,95 428,49

4.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w 

Świerczynkach

Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i 

prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach (I etap)

147 793,60 2 141,94

5.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

Prace konserwatorsko-renowacyjne przy posadzkach 

średniowiecznych i XX-wiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. 

Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - etap III

59 142,86 857,14

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP 

Wspomożycielki Wiernych w Nawrze

Konserwacja feretronu z kościoła p.w. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze
24 560,16 355,95

7.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Podwyższenia Krzyża Św. w Górsku

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowej ambonie z 

kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: 

kosz i podstawa ambony

39 428,57 571,43

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Przecznie

Konserwacja konfesjonału z XVII wieku w kościele w Przecznie - 

I etap 
33 514,29 485,71

9.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Walentego w Łążynie

Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie 

- prace przy dachu zakrystii
59 139,66 857,10

10.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej

Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w 

Złejwsi Wielkiej - etap III
98 485,26 1 427,32

11.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Wojciecha BM w Złotorii

Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w 

Złotorii - etap VI
78 857,14 1 142,86

12.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. 

Wawrzyńca w Dobrzejewicach
59 142,86 857,14

13.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

Konserwacja polichromii ścian nawy oraz kaplicy północnej św. 

Izydora w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie
33 511,76 485,68

14.
Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. 

z o. o.

Zabytkowy spichlerz - wykonanie wraz z montażem schodów 

drewnianych zabytkowych zabiegowych i podłogi drewnianej 

stropu

0,00 10 000,00

15. Diecezja Toruńska

Zamek Bierzgłowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: 

prace konserwatorskie wieży bramnej, elewacja w części poniżej 

fryzu 

0,00 100 000,00

840 532,76 122 181,64

Lp.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO 

REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2021

DOFINANSOWANIE

Wnioskodawca Nazwa zadania

Razem:
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restauratorskie przy 

drewnianej chacie kantora 

we Włęczu 

Lubicz 

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. św. 

Mikołaja w Gronowie 

kościół 

remont ścian i kopuły wieży 

kościoła parafialnego w 

Gronowie - IV etap 

10 000 zł 

Wielka 

Nieszawka 

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Małej 

Nieszawce 

kościół parafialny 

wykonanie instalacji 

przeciwpożarowej z 

monitoringiem do PSP 

kościoła pw. NSPJ w Małej 

Nieszawce 

8 000 zł 

Zławieś Wielka 

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. św. 

Walentego w Łążynie 

kościół parafialny 
remont dachu kościoła pw. 

św. Walentego w Łążynie 
10 000 zł 

Łubianka Diecezja Toruńska zamek pokrzyżacki 

prace konserwatorskie i 

restauratorskie wieży 

bramnej, elewacja północna 

w części poniżej fryzu (II 

etap) oraz elewacja 

wschodnia zamku 

krzyżackiego w miejscowości 

Zamek Bierzgłowski 

10 000 zł 

Źródło: Opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

 

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wynika, iż dotacje otrzymały następujące podmioty: 

2021 rok 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie na zadanie: 

„Usunięcie betonowej nawierzchni chodników i odwodnienie otoczenia świątyni” - 

270 000 zł; 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce  

na zadanie „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej” – 16 700 zł; 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na zadanie 

„Konserwacja elewacji – fragment elewacji zachodniej i północnej” – 210 000 zł. 

6. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  

Obowiązek sporządzenia i aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia  

25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042122153
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042122153


  

149 

 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. nr 212 poz. 2153). Dokument ten podlega 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

W powiecie toruńskim obowiązuje przyjęty w 2012 roku „Plan ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu toruńskiego”. Realizacją planu zajmuje 

się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.  

Powyższy plan sporządza się do przewidywalnych i realnych zagrożeń. Zawiera on niezbędne 

dane w zakresie planowania, przygotowania i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, 

dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich mających na celu 

uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. 

7. Rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych  

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr i ewidencję 

zabytków nieruchomych. 

Liczba pozycji wpisanych w powyższe rejestry w poszczególnych gminach powiatu toruńskiego 

ziemskiego przedstawia się następująco: 

 

Tabela 33. Rejestr i ewidencja zabytków  

 

Lp. 
Gmina 

Liczba pozycji  

w Rejestrze zabytków 

Liczba pozycji  

w Ewidencji zabytków 

1. 
Miasto Chełmża 10 380 

2. Gmina Chełmża 13 310 

3. Czernikowo 6 56 

4. Lubicz 13 172 

5. Łubianka 8 36 

6. Łysomice 8 199 

7. Obrowo 7 73 

8. Wielka Nieszawka 2 51 

9. Zławieś Wielka 11 125 

Razem: 78 1402 

Źródło: Opracowano własne na podstawie www.torun.wkz.gov.pl 

W okresie za które sporządzane jest sprawozdanie - decyzją Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - do Rejestru zabytków wpisano 4 obiekty, tj.: 

- w gminie Łysomice:  

 zespół obserwatorium astronomicznego Instytutu Astronomii UMK w Toruniu (złożony  

m.in. z pawilonu obserwacyjnego, budynku naukowo-mieszkalnego, budynku ośrodka 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042122153
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radioastronomii, parku przy obserwatorium astronomicznym i alei dojazdowej) wraz  

z otoczeniem budynku radioastronomii w miejscowości Piwnice,  

data wpisu do rejestru zabytków: kwiecień 2021 r. 

 oficyna pałacowa prawa i lewa, dom ogrodnika, park dworski w miejscowości Nawra,  

data wpisu do rejestru zabytków: maj 2021 r. 

 pałac w typie willi włoskiej w miejscowości Głuchowo,  

data wpisu do rejestru zabytków: październik 2021 r.; 

- w mieście Chełmża: 

 ogrodzenie terenu przy kościele pw. Św. Mikołaja w Chełmży,  

data wpisu do rejestru zabytków: październik 2021 r. 

 

8. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Torunia i powiatu 
toruńskiego na lata 2017-2022 

 

Wprowadzony Uchwałą nr XXVI/167/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017r.  

Czas obowiązywania 2017-2022 

Obszary występujących zagrożeń dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz cele programu: 

1)  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych  

a) Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia i Powiatu 

Toruńskiego poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie 

uciążliwych społecznie (mierniki statystyczne, 7 kat. przestępstw i wykroczeń, 

ogólne wskaźniki statystyczne, nowe tendencje i zjawiska); 

b) Zwiększenie zaufania do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny  

i bezpieczeństwo (miernik: badania społeczne); 

c) Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz 

miejscu zamieszkania (miernik: badania społeczne); 

2)  Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej. 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym (miernik statystyczny: ilość kolizji, 

wypadków, rannych, zabitych, w tym udział rowerzystów, pieszych, dzieci do 18 roku 

życia, sprawcy: wiek, stan trzeźwości, teren zabudowany, poza terenem 

zabudowanym); 

3)  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  

a) Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (miernik: badania 

społeczne, mierniki statystyczne: ilość zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży, ilość 

ujawnionych czynów karalnych oraz sprawców, szczególnie narkotyki, dopalacze, 
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wymuszenia, ilość zdarzeń kryminalnych na terenie ośrodków oświatowych,  

w ruchu drogowym, w drodze do szkoły); 

a. Ograniczenie przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym (miernik: badania społeczne, miernik statystyczny dotyczący 

patologii, narkomanii, prostytucji, alkoholizmu w tym przemoc w rodzinie, ilość 

niebieskich kart, ilość spraw z art.  207 kk); 

b) Ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji (miernik statystyczny) 

4)  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

a) Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejsc i obiektów użyteczności 

publicznej, obiektów śródmiejskich, kompleksów leśnych (miernik: statystyki  

w zakresie ilości pożarów, strat, ilości kontroli, prowadzonych działań 

profilaktycznych, inne); 

b) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obszarze działania i doskonalenie KSRG 

5)  Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne. 

  Zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. 

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 W 2021 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w przeprowadzonych 

postępowaniach stwierdzono 7 597 przestępstw, wobec 6 267 w 2020 roku. Uzyskano 

wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 121,22 %.  

 Spośród 7 597 zaistniałych przestępstw do 5 363 przypadków ustalono bądź zatrzymano 

sprawców tych przestępstw, uzyskano wskaźnik wykrywalności kształtujący się na poziomie 

70,74 %, wobec 73, 8 % w 2020 roku, tj. niższy o 3,06 %. 

 

Tabela 34a. Komenda Miejska Policji 

kategoria przestępstw 

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE 

2020 r. 2021 r. 

ogółem miasto powiat* ogółem miasto powiat* 

przestępstwa ogółem 6 267 4 718 1 549 7 597 6 095 1 502 

przestępstwa kryminalne 4 219 3 267 952 4 659 3 802 857 

przestępstwa 

gospodarcze 
1 349 1 094 255 2 157 1 879 278 
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zabójstwo 6 5 1 4  3 1 

przestępstwa 17 x 7, 2 086 1 643 443 2 198 1 871 327 

a w tym:  

 przestępstwa 

rozbójnicze 
31 28 3 22 19 3 

 bójka i pobicie 18 10 8 15 12 3 

 uszczerbek  

na zdrowiu 
40 30 10 41 27 14 

 uszkodzenie mienia 369 296 73 360 290 70 

 kradzież mienia 924 777 147 1 041 913 128 

 kradzież pojazdu 66 57 9 46  36 10 

 kradzież  

z włamaniem 
704 502 202 719 610 109 

przestępstwa 

narkotykowe 
649 501 148 790 634 156 

prowadzenie pojazdu-

art.178 a 
355 164 191 384 169 215 

Źródło: dane KMP Toruń 

W zakresie przedstawionych powyżej przestępstw w tym charakteryzujących się wysoką 

szkodliwością społeczną osiągnięto następujące wskaźniki wykrycia: 

Tabela b 

kategoria 

przestępstw 

CZYNY WYKRYTE WSKAŻNIK WYKRYWALNOŚCI (%) 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 
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przestępstwa 

ogółem 
4625 3076 1144 5363 4264 1099 73,80 64,81 73,47 70,47 68,87 72,07 
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przestępstwa 

kryminalne 
2663 2014 649 3186 2552 634 63,12 61,27 67,67 69,01 65,55 72,46 

przestępstwa 

gospodarcze 
880 718 162 1411 1311 100 65,23 65,15 63,28 52,47 69,59 35,34 

zabójstwa 6 5 1 4 3 1 100 100 100 100 100 100 

przestępstwa 

17 x 7 
911 712 199 1278 1097 181 43,67 42,92 44,52 54,20 55,94 52,46 

a w tym:   

przestępstwa 

rozbójnicze 
25 23 2 21 18 3 80,65 82,14 66,67 95,00 90,00 100 

bójka i pobicie 13 6 7 11 9 2 72,22 60,00 87,50 70,84 75,00 66,67 

uszczerbek  

na zdrowiu 
33 23 10 30 17 13 82,50 76,67 90,00 77,91 62,96 92,86 

uszkodzenie 

mienia 
113 85 28 110 85 25 30,62 28,72 38,36 32,51 29,31 35,71 

kradzież 

mienia 
390 337 53 615 539 76 42,21 42,77 36,05 55,44 55,40 55,47 

kradzież 

pojazdu 
6 6 0 23 15 8 9,10 10,53 0 47,80 38,46 57,14 

kradzież  

z włamaniem 
338 238 100 491 429 62 48,01 46,94 48,54 59,84 67,14 52,54 

przestępstwa 

narkotykowe 
633 487 146 777 623 154 97,53 97,21 98,65 98,49 98,26 98,72 

nietrzeźwi 

kierujący 
355 164 191 384 169 215 100 100 100 100 100 100 

Źródło: dane KMP Toruń 

W 2021 roku ustalono ogółem 2 673 podejrzanych, wobec 2 663 w 2020 roku.  

W omawianym okresie sprawozdawczym z braku ustawowych znamion czynu zabronionego 

umorzono 1 682 postępowań, co daje 24,91% do ogółem zakończonych, natomiast w roku 

poprzednim spraw umorzonych na tej podstawie było 1 693.  
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Straty spowodowane przestępstwami wynosiły ogółem 36 715 200 zł wobec 43 873 848 zł  

w roku 2020. Odzyskano mienie o wartości 1 922 345 zł wobec 1 272 859 zł w roku 2020.  

Na poczet grożących kar oraz roszczeń finansowych dokonano w 515 przypadkach 

zabezpieczenia mienia, na kwotę 4 448 367 zł, natomiast w roku poprzednim dokonano 

tymczasowego zajęcia mienia w 467 przypadkach na kwotę 8 836 197 zł.  

W 2021 roku zagrożenia przestępczością gospodarczą występowały w dalszym ciągu  

w obszarach wyłudzeń i przywłaszczeń pieniędzy. W zdecydowanie mniejszym stopniu 

dotyczyły wyłudzeń towarów.  

Utrzymuje się natomiast na stosunkowo dużym poziomie przestępczość mająca związek  

z wykorzystaniem działalności banków, wyłudzenia oraz inne przestępstwa dokonywane przez 

Internet oraz fałszerstwa dokumentów mających służyć do dokonywania wyłudzeń pieniędzy, 

zwłaszcza kredytów bankowych i dotacji. Wzrosła w stosunku do ubiegłego roku przestępczość 

akcyzowa, związana z częstszym ujawnianiem wyrobów tytoniowych (tytoniu i papierosów) 

bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy.  

Tabela c.  

kategoria 

przestępstw 

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

przestępstwa 

gospodarcze 
1153 1155 1349 1108 1607 1577 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

W zakresie przedstawionych powyżej przestępstw osiągnięto następującą wykrywalność: 

Tabela d 

kategoria 

przestępstw 

CZYNY WYKRYTE 
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI 

(%) 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

przestępstwa 

gospodarcze 
684 1125 835 61,18 69,70 52,71 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

Z powyższych zestawień wynika, że od trzech lat poziom liczby wszczęć postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze wzrasta. Wykrywalność przestępstw 

gospodarczych w ostatnim roku wyniosła 52,71%. Przyczyną spadku wykrywalności w tej 
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kategorii przestępstw jest przede wszystkim konieczność umarzania z niewykrycia sprawcy 

przestępstwa postępowań przygotowawczych dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem (oszustw) z wykorzystaniem Internetu oraz nieautoryzowanej 

obsługi rachunku bankowego (na podstawie numeru karty kredytowej, płatniczej).  

W ostatnich latach zaobserwowano systematycznie zwiększającą się liczbę przestępstw  

z wykorzystaniem wskazanego modus operandi. W ostatnim roku spadła liczba spraw z dużą 

ilością pokrzywdzonych w wyniku działania jednego lub co najwyżej kilku sprawców (tzw. 

sprawy wieloczynowe), co było charakterystyczną cechą części przestępstw gospodarczych, 

zwłaszcza tych dotyczących oszustw internetowych, dokonywanych w latach ubiegłych.  

 

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Zdarzenia w ruchu drogowym oraz aktywność policjantów w 2020 roku na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Toruniu: 

Tabela e. 

 2020 r. 2021r. 

ogólna ilość zdarzeń  4438 4603 

ilość zdarzeń dziennie  12,15 12,62 

ilość wypadków 96 76 

ilość zabitych 24 23 

ilość rannych 89 74 

ilość kolizji drogowych 4342 4527 

ilość ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu (przez f-szy 

WRD) Art. 178a§1KK, 87§1, 87§1a, 87§2KW 
296 354 

ilość kontroli 74347 72349 

ilość wykroczeń zarejestrowanych za pomocą urządzeń kontrolno-

pomiarowych 
14384 18231 

nałożono mandatów 23037 25163 

sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu 517 723 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 
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Z podziałem na poszczególne gminy: 

Tabela f. 

 

Chełmża - 

miasto 
Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 5 0 5 67 

2013 2 0 3 78 

2014 2 0 3 89 

2015 4 0 4 66 

2016 3 0 3 103 

2017 3 0 3 98 

2018 2 0 2 112 

2019 4 1 3 177 

2020 1 2 0 106 

2021 2 0 2 111 

Chełmża - 

gmina 
Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 14 9 16 98 

2013 7 4 3 127 

2014 3 2 5 142 

2015 8 3 6 117 

2016 5 3 5 141 

2017 8 2 8 141 

2018 4 0 4 133 

2019 6 4 8 132 

2020 4 3 2 115 

2021 4 1 4 133 
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Obrowo Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 9 1 8 170 

2013 5 2 4 188 

2014 3 2 5 142 

2015 5 2 4 133 

2016 4 2 4 135 

2017 6 0 11 176 

2018 4 0 4 133 

2019 6 4 8 132 

2020 3 1 3 135 

2021 1 1 0 147 

Łysomice Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 20 8 16 116 

2013 6 1 7 122 

2014 3 2 2 120 

2015 6 0 9 154 

2016 1 1 0 145 

2017 5 3 2 167 

2018 2 0 2 165 

2019 4 1 3 164 

2020 7 3 5 131 

2021 3 2 2 145 
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Łubianka Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 2 0 2 41 

2013 3 0 4 53 

2014 4 2 4 32 

2015 6 1 6 36 

2016 2 0 2 48 

2017 2 0 2 55 

2018 2 1 1 48 

2019 1 0 1 54 

2020 3 0 3 33 

2021 4 0 5 622 

Zławieś Wlk. Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 9 4 7 92 

2013 8 1 8 108 

2014 5 1 4 116 

2015 5 1 6 97 

2016 11 1 13 122 

2017 5 4 2 142 

2018 2 1 1 122 

2019 8 3 10 145 

2020 5 1 7 94 

2021  2 1 1 138 
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Lubicz Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 12 1 11 343 

2013 6 0 7 389 

2014 8 0 9 282 

2015 4 0 5 260 

2016 8 2 7 372 

2017 10 2 12 411 

2018 6 1 6 409 

2019 7 1 9 393 

2020 12 3 11 372 

2021 8 3 7 435 

Czernikowo Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 8 2 9 49 

2013 4 1 4 55 

2014 6 5 1 52 

2015 4 2 4 39 

2016 1 2 0 54 

2017 5 1 5 60 

2018 3 0 3 59 

2019 6 5 4 57 

2020 3 1 2 58 

2021 2 2 4 46 
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Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

Miejsca, gdzie występowały największe zagrożenia na drogach w 2021 roku: 

Tabela g. 

wypadki zabici ranni kolizje miejscowość Ulica/ nr drogi  

2 2 3 18 DYBOWO K10 

2 2 3 17 BRZOZA K91 

2 2 0 13 ROGÓWKO K15 

1 0 2 52 NOWA WIEŚ A1 

1 0 2 36 LUBICZ GÓRNY WARSZAWSKA 

1 1 1 21 CIERPICE K10 

1 0 1 17 LUBICZ DOLNY WARSZAWSKA 

1 0 2 13 GRZYWNA K91 

1 1 1 13 OSTASZEWO K91 

1 0 1 11 BROWINA K91 

Wlk. Nieszawka Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2012 12 5 22 156 

2013 5 1 7 187 

2014 4 2 3 137 

2015 10 5 11 147 

2016 1 1 1 166 

2017 5 3 7 180 

2018 7 5 6 164 

2019 5 3 3 163 

2020 2 1 3 139 

2021 8 6 10 173 
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1 0 1 9 ŁYSOMICE K91 

1 2 2 7 CZERNIKOWO TORUŃSKA 

1 1 0 6 KOŃCZEWICE K91 

1 1 1 6 MAŁA NIESZAWKA S10 

1 0 2 6 PIGŻA W553 

1 0 1 6 WIELKA NIESZAWKA S10 

1 1 0 5 DOBRZEJEWICE K10 

1 0 2 4 WYGODA K10 

1 1 0 3 ŚWIERCZYNKI W553 

1 0 1 2 GRABOWIEC W654 

1 0 1 1 BISKUPICE KASZTANOWA 

1 0 1 1 BISKUPICE KOŚCIELNA 

1 1 0 1 BRZEŹNO A1 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

W 2021 roku na terenie działania KMP w Toruniu odnotowano o 20 wypadków drogowych 

mniej w porównaniu do roku 2020, a co za tym idzie odnotowano również spadek liczby osób 

zabitych o 1 oraz osób rannych o 15. Liczba kolizji drogowych w analizowanym okresie 

zwiększyła się o 185. Zwiększyła się także ilość ujawnionych kierujących w stanie 

nietrzeźwości, bądź po użyciu alkoholu o 58 przypadków. 

Aktywność policjantów ruchu drogowego w obszarze kontroli drogowych była niższa o 1 998 

kontrolowanych osób w porównaniu do ubiegłego roku, co spowodowane było realizacją 

zadań związanych z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii wirusa COVID 19. 

Jednocześnie policjanci wykorzystując przyrządy kontrolno- pomiarowe tj. ręczne mierniki 

prędkości, czy wideo rejestratory ujawnili o 3 847 więcej wykroczeń w porównaniu do roku 

2020.  

Należy podkreślić, że stan bezpieczeństwa na drogach na terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Toruniu za rok 2021 jest zadowalający, zwłaszcza w zakresie wypadków drogowych 

oraz ich skutków w postaci liczby osób zabitych oraz rannych. W roku 2022 w dalszym ciągu 

będą podejmowane działania zmierzające do ograniczenia negatywnych zdarzeń na drogach. 

Policjanci KMP w Toruniu poza codzienną służbą na drogach zorganizowali w 2021 roku 

następujące działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym: „Bezpieczna droga  
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do szkoły”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Bezpieczne zachowania”, „Egzamin na kartę 

rowerową”, „Młody kierowca - bezpieczny i trzeźwy kierowca”, „Bezpieczne ferie”, „Senior  

w ruchu drogowym”, „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, 

„Trzeźwy kierujący”, „Bezpieczny weekend”, „Truck, „Bus”, „Prędkość”. 

W czasie akcji „Road safety days”, „Ogólnopolskiego policyjnego dnia odblasków”, czy 

„Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask” oraz działań odbywających się na terenie miasta  

i powiatu toruńskiego prowadzono edukację na temat bezpiecznych zachowań na drodze oraz 

noszenia elementów odblaskowych zakupionych także ze środków Powiatu Toruńskiego.  

W wymienionych przedsięwzięciach uczestniczyło ponad 360 osób w różnym przedziale 

wiekowym.  

3. Służba prewencyjna 

Podstawową działalnością Policji, najbardziej zauważalną dla obywateli, pozostaje służba 

patrolowa i obchodowa. W 2021 roku policjanci KMP w Toruniu łącznie zrealizowali 39 114,41 

w stosunku do 41 610,14 służb w roku 2020.  

Ilość zrealizowanych służb: 

Tabela h. 

rodzaj służby 2020 r. 2021 r. różnica 

służba patrolowa 27 885,05 26 042,99 -1 842,06 

dzielnicowi 9 629,20 9 652,72 + 23,52 

inni policjanci prewencji 686,89 506,70 -180,19 

służby 

ponadnormatywne 
3 409,00 2 912,00 - 497 

RAZEM 41 610,14 39 114,41 - 2 495,73 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

Inne wyniki policjantów wykonujących służby zewnętrzne: 

Tabela i. 

 

2020 r. 2021 r. 

ogółem miasto powiat ogółem miasto powiat 

wylegitymowano osób 119 773 84 649 35 124 188 743 123 038 65 705 

interwencje 34 213 27 236 6 977 44 287 33 053 11 234 
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doprowadzono osób 

nietrzeźwych: 
2 799 2 365 434 2 589 2012 577 

ilość wywiadów i ustaleń 62 826 58 346 4 480 65 297 60 672 4 625 

ilość MK 6 186 4 506 1 680 11 676 7 777 3 899 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

3.1. Bezpieczeństwo na wodach oraz terenach przywodnych  

W 2021 roku funkcjonariusze Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych 

Wydziału Prewencji KMP w Toruniu kontynuowali działania mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i rejonach przywodnych miasta Torunia 

oraz powiatu toruńskiego. 

W 2021 roku spotkania profilaktyczne odbyły się w ramach kampanii społecznej pn. „Kręci 

mnie bezpieczeństwo nad wodą” organizowanej pod patronatem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Tematem była problematyka bezpiecznego zachowania się  

i spędzania wolnego czasu nad wodą w okresie zimowym i letnim. Podczas spotkań wspólnie 

z ratownikami Rejonowego WOPR w Toruniu omawiano również charakter służby policjantów 

i ratowników WOPR, przedstawiano dzieciom i młodzieży podstawowe formy ratownictwa 

wodnego oraz pokaz radiowozów i łodzi służbowych wraz z ich wyposażeniem ratunkowym. 

W ramach w/w zrealizowano w roku 2021 - 20 spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach  

i przedszkolach dla 514 uczniów. Powodem było ustanowienie w miesiącu marcu stanu 

epidemii SARS-CoV-2, która skutecznie uniemożliwiła przeprowadzanie kolejnych spotkań 

profilaktycznych na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. 

Funkcjonariusze KMP w Toruniu w przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz w trakcie 

jego trwania w 2021 roku wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Toruniu przeprowadzili 2 kontrole miejsc wypoczynku nad wodami. 

Pierwsza odbyła się 01.06.2021 roku a druga 06.08.2021 roku. Kontrole miały na celu 

sprawdzenie przygotowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  

w sezonie letnim. Sprawdzenia obejmowały 5 kąpielisk: kąpielisko strzeżone w Chełmży nad 

jeziorem Chełmżyńskim, plaża niestrzeżona w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim, kąpielisko 

strzeżone w gm. Łysomice nad jeziorem Kamionkowskim, kąpielisko w gm. Lubicz  

nad jeziorem Józefowo oraz miejsce niestrzeżone nad jeziorem Osiek w gm. Obrowo. 

Policjanci dokonali również kontroli wypożyczalni obiektów pływających. Sprawdzono 

prawidłowość i stosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa osób 

na obszarach wodnych oraz ratownictwa wodnego. Przeprowadzone w trakcie 

przygotowywania i trwania sezonu wypoczynkowego kontrole nie wykazały szczególnie 

rażących uchybień. Drobne uwagi przekazano osobom odpowiedzialnym za przygotowanie 

kąpielisk do sezonu letniego polecając ich wyeliminowanie. 
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W 2021 roku na terenie podległym KMP w Toruniu przeprowadzono następujące działania: 

Tabela j.  

wykonano czynności 2021 r. 

akcje i działania:  

 - kłusownik 

 - dziecko nad wodą 

 - przystań 

 - żegluga 

 - przewóz międzybrzegowy 

 - bezpieczny wypoczynek 

 - kąpielisko 

 - bezpieczne wakacje 

 - pogadanki 

 

20 

32 

11 

9 

2 

7 

35 

22 

20 

interwencje 202 

ilość MK    13 

pouczono 184 

skontrolowano obiektów pływających 166 

zatrzymano poszukiwanych przedmiotów 2  

ujawniono wykroczeń 199 

wylegitymowano osób 1 015 

ujawniono poszukiwanych osób 1 

uratowano osób /zdarzenie żeglugowe/ 
7 - akcja ratownicza  

2 - osoby uratowane  

utonęło osób 1 

kontrola miejsc wypoczynku 650 
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wspólne służby z podmiotami: 

WOPR, PSP 

Straż Miejska 

Straż Leśna 

Straż Łowiecka 

298 

110 

83 

79 

1 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

4. Zapobieganie przestępczości w środowisku nieletnich 

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku na terenie działania KMP w Toruniu 

zanotowano wzrost ilości przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. W 2021 roku 

stwierdzono 452 czyny popełnione przez nieletnich, co daje wzrost o 183 przestępstwa  

w porównaniu z 2020 rokiem, w którym odnotowano 269 czynów. 

Odnotowano spadek ilości nieletnich sprawców przestępstw. W 2021 roku ujawniono 69 

nieletnich sprawców, co daje spadek o 3 w porównaniu z 2020 rokiem, w którym ujawniono 

72 nieletnich sprawców.  

Dokładne dane obrazujące udział nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw 

przedstawia poniżej zamieszczona tabela: 

Tabela k. 

kategoria przestępstw ilość czynów ilość sprawców 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

ogółem 269 452 72 69 

przestępstwa o charakterze kryminalnym 266 446 71 64 

przestępstwa narkotykowe 209 396 17 26 

rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze 2 2 2 2 

uszczerbek na zdrowiu /art. 156, 157 KK/ 5 2 4 3 

bójka lub pobicie /art. 158, 159 KK/ 7 3 16 3 

kradzież z włamaniem /art. 279 KK/ 1 14 1 2 

kradzież cudzej rzeczy /art. 275§1, 278, 279§1 KK/ 12 13 4 14 

przestępstwa o charakterze gospodarczym 1 0 0 0 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 
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Dokładne dane statystyczne dotyczące poszczególnych kategorii przestępstw i udziału w nich 

nieletnich przedstawia kolejna tabela.  

Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw: 

Tabela l. 

 

 

przestępstwa 

stwierdzone 
czyny nieletnich podejrzani ogółem 

w tym 

osoby nieletnie 

2020 r. 2021 r.  2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

ogółem 6 694 7 466 269 452 2 663 2 673 72 69 

przestępstwa 

kryminalne 
4 386 5 097 266 446 1 718 1 753 71 64 

przestępstwa 

narkotykowe 
805 1 173 209 396 397 463 17 26 

uszczerbek  

na zdrowiu 
45 44 5 2 30 27 4 3 

rozbój, kradzież 

rozbójnicza 

wymuszenie 

rozbójnicze,  

34 23 2 2 28 24 2 2 

bójka lub pobicie 25 18 7 3 40 26 16 3 

kradzież  

z włamaniem 
681 720 1 14 80 90 1 2 

kradzież  

cudzej rzeczy 
932 1 072 12 13 256 260 4 14 

przestępstwa  

gospodarcze 
1 607 1 577 1 0 363 301 0 0 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 

 

Biorąc pod uwagę dane statystyczne stwierdzić należy, że większość popełnionych czynów 

przez nieletnich były to działania zamierzone. Podstawowe bodźce determinujące 

przestępczość nieletnich stanowiła chęć zdobycia pieniędzy, poczucie bezkarności  

za wcześniejszą działalność przestępczą, namowa kolegów, chęć przebywania i realizowania 
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się w grupie rówieśników, jak również powielanie złych wzorców i zachowań z domu 

rodzinnego.  

 

4.1. Działalność w obszarze uzależnień, patologii i innych zagrożeń 

Informację z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 

na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej w 2021 roku 

przedstawiają poniższe tabele:  

Tabela ł. 

Toruń i Powiat Toruński liczba 

Wnioski, zawiadomienia, 

interwencje skierowane  

do instytucji i organizacji 

z tego do: sądów rodzinnych 330 

szkół i innych placówek oświaty i 

wychowania 
2 

służby zdrowia i opieki społecznej 190 

poradni wszelkich typów 2 

innych instytucji i organizacji 24 

Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyków 4 

pod wpływem alkoholu 53 

członkowie subkultur młodzieżowych 3 

uciekinierzy z: domów rodzinnych 2 

placówek opiek.-wychow., MOW, MOS 28 

schronisk dla nieletnich i zakł. popr. 0 

prostytuujące 

się: 

dziewczęta 0 

chłopcy 0 

Spotkania z młodzieżą 374 

Spotkania z pedagogami 512 

Źródło: dane na podstawie biuletynów Policji 
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5. Zaufanie do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo 

Należy zauważyć, że CBOS w cyklicznym badaniu, monitoruje opinie dorosłych Polaków  

na temat działalności organów władzy, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym 

Policji. Wyniki edycji badania za 2021 rok wskazują, że trzy piąte ankietowanych Polaków 

(61%) dobrze ocenia działalność Policji, natomiast negatywnie jedna czwarta (26%).  

Wykres 15. Ocena działalności Policji (% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2021 r.) 

 

źródło: CBOS 

Policja znajduje się na trzecim miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Wyżej od niej 

oceniane są tylko władze samorządowe i wojsko. Warto jednak zwrócić uwagę, na wysoką 

przewagę Policji nad innymi instytucjami oraz fakt, że Polacy oceniają ją ponad dwukrotnie 

lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratur.  

Wykres 16. Ocena działalności różnych instytucji (% dobrych ocen od września 2020 r.  
do września 2021 r.) 

 

źródło: CBOS 
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5.1.  Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz miejscu 

zamieszkania 

W zakresie poczucia bezpieczeństwa Polaków w badaniu CBOS zdecydowana ich większość  

tj. 82% jest przekonana, że Polska jest krajem bezpiecznym, choć odsetek odpowiedzi na „tak” 

zmniejszył się w stosunku do zeszłego roku o 3%. Przeciwne zdanie w badaniu 

przeprowadzonym w roku 2021 ma tylko 14% ankietowanych i jest to wynik o 4% wyższy  

od zanotowanego w 2021 r.  

Wykres 17. Poczucie bezpieczeństwa w kraju (% dobrych ocen w maju 2021 r.) 

 

źródło: CBOS 

Odnośnie poczucia bezpieczeństwa Polaków w miejscu bezpośredniego zamieszkania, odsetek 

osób uważających, że ich najbliższa okolica jest miejscem bezpiecznym i spokojnym, od lat 

utrzymuje się na wysokim poziomie i w tym roku sięga 95%. To o 1% mniej niż rok wcześniej – 

jest to zmiana w granicach błędu statystycznego. Udział osób przeciwnego zdania również 

utrzymuje się w granicach błędu statystycznego i wynosi obecnie 4%. Przekonanie badanych, 

że ich miejsce zamieszkania można nazwać spokojnym i bezpiecznym jest nadal powszechne. 
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Wykresy 18.  Poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym się mieszka ((dzielnica, osiedle, 
wieś), % dobrych ocen w maju 2021 r.) 

źródło: CBOS 

6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Wykres 19. Ilość zdarzeń na terenie działania KM PSP w Toruniu 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

W roku 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano: 

• wzrost ogólnej liczby interwencji o 5,6 %, w tym: 

• spadek ilości pożarów o 1,7 %  

• wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 6,9 %  

• wzrost ilości alarmów fałszywych o 11 % 
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Tabela 35. Ilość zdarzeń powstałych na terenie działania KM PSP w Toruniu w 2021 roku: 

Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

OGÓŁEM 

ZDARZEŃ 

m. Chełmża 28 95 12 135 

Chełmża 42 133 10 185 

Czernikowo 21 123 11 155 

Lubicz 65 220 25 310 

Łubianka 10 91 3 104 

Łysomice 33 154 18 205 

Obrowo 60 244 15 319 

Wielka Nieszawka 26 86 13 125 

Zławieś Wielka 50 188 8 246 

Powiat toruński (razem) 335 1334 115 1784 

m. Toruń 476 1513 351 2340 

KM PSP w Toruniu 811 2847 466 4124 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 
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6.1. Pożary 

Wykres 20. Ilość pożarów na terenie powiatu toruńskiego: 335 

 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

 

Tabela 36. Charakterystyczne pożary, które wystąpiły na terenie powiatu toruńskiego  

w 2021 r.: 

26.02.2021 Toporzysko 76e Pożar budynku mieszkalnego i wiaty 

drewnianej (udział w zdarzeniu brało 12 

zastępów) 

29.07.2021 Mała Nieszawka, ul. Leśna 

23D 

Pożar poszycia leśnego (udział w zdarzeniu 

brało 16 zastępów) 

09.08.2021 Silno, ul. Wiślana 24A Pożar pustostanu - była harcówka (udział 

w zdarzeniu brało 21 zastępów) 

14.10.2021 Stary Toruń, ul. Sołecka 9b Pożar pustostanu (udział w zdarzeniu brało 

12 zastępów) 

17.11.2021 Gostkowo 101 Pożar dachu budynku mieszkalnego (udział 

w zdarzeniu brało 13 zastępów) 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 
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 Podział ilości pożarów w zależności od obiektu, w jakim miał miejsce: 

 pożary w obiektach mieszkalnych – 116, 

 pożary środków transportu – 35, 

 pożary upraw, w rolnictwie – 34, 

 pożary w lasach – 15, 

 pożary w obiektach produkcyjnych – 7, 

 pożary w obiektach magazynowych - 5 

 pożary w obiektach użyteczności publicznej – 4, 

 inne – 119. 

 

Tabela 37. Ilość prowadzonych działań związanych z likwidacją pożarów powstałych na terenie 
powiatu toruńskiego z rozbiciem na poszczególne gminy ze względu na rodzaj obiektu: 

    

Obiekty 

użytecz

ności 

publiczn

ej 

Obiekty 

mieszkaln

e 

Obiekty 

produkcyjn

e 

Obiekty 

magazynow

e 

Środki 

transpor

tu 

Lasy 

(państwow

e i 

prywatne) 

Uprawy, 

rolnictw

o 

Inne 

obiekt

y 

Podział 

administracyjn

y 

OGÓŁEM Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem 

toruński 335 4 116 7 5 35 15 34 119 

m. Chełmża 28 0 11 1 0 1 0 0 15 

Chełmża 42 0 11 1 0 2 0 12 16 

Czernikowo 21 0 9 0 0 1 1 2 8 

Lubicz 65 1 24 0 1 13 2 6 18 

Obrowo 60 1 24 0 0 6 3 4 22 

Wielka 

Nieszawka 
26 1 5 3 2 1 2 0 12 

Zławieś 

Wielka 
50 1 19 0 2 7 5 3 13 

Łubianka 10 0 4 1 0 0 1 2 2 

Łysomice 33 0 9 1 0 4 1 5 13 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 
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Tabela 38. Najczęstsze przyczyny powstania pożarów w 2021 roku na terenie powiatu 

toruńskiego 

Przypuszczalna przyczyna pożaru Ilość 

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 98 

Nieustalone 16 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 67 

Podpalenia (umyślne), w tym akty terroru 23 

Inne przyczyny  76 

Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe 21 

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 11 

Wady środków transportu 23 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

 

6.2. Miejscowe zagrożenia 

Wykres 21. Ilość miejscowych zagrożeń na terenie powiatu toruńskiego: 1334 

 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 
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Tabela 39.Ważniejsze miejscowe zagrożenia na terenie powiatu toruńskiego w 2021 roku 

16.04.2021 Świętosław – Autostrada A1 

Wypadek drogowy – uderzenie samochodu osobowego w bariery 

energochłonne (1 osoba ranna) 

W trakcie odjazdu z miejsca zdarzenia, samochód OSP Skąpe 

został uderzony przez samochód osobowy (brak 

poszkodowanych). 

W zdarzeniu brały udział 4 zastępy. 

21.07.2021 
Lubicz Dolny,  

ul. Ogrodowa 

Uszkodzenie rurociągu gazu średniego ciśnienia. Ewakuacja 4 

budynków do czasu uszczelnienia rurociągu. 

W zdarzeniu brało udział 7 zastępów. 

20.09.2021 Wytrębowice DP2021C 

Wypadek drogowy – autobus wypadł z drogi.  

Podróżowało 31 dzieci i 6 opiekunów (18 osób rannych, w tym 14 

dzieci). 

W zdarzeniu brało udział 10 zastępów. 

02.12.2021 Czernikowo 

Wypadek drogowy – zderzenie samochodu specjalnego OSP 

Czernikowo z samochodem ciężarowym (2 osoby – ratownicy OSP 

zginęły w wyniku zdarzenia; w zdarzeniu brało udział 13 

zastępów) 

17.12.2021 Nowa Wieś 
Wypadek drogowy – zderzenie 5 pojazdów (4 osobowe, 1 

dostawczy), 1 osoba ranna (w zdarzeniu brało udział 7 zastępów) 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

Ograniczenie i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń było prowadzone  

przede wszystkim w: 

 pożary w obiektach mieszkalnych – 351, 

 pożary środków transportu – 234, 

 pożary w obiektach użyteczności publicznej – 98, 

 pożary upraw, w rolnictwie – 31, 

 pożary w obiektach magazynowych – 11, 

 pożary w obiektach produkcyjnych – 7, 

 pożary w lasach – 2, 

 inne – 600. 
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Tabela 40. Ilość prowadzonych interwencji przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP w powiecie 

toruńskim związane z likwidacją miejscowych zagrożeń za względu na rodzaj obiektu: 

    

Obiekty 

użyteczności 

publicznej 

Obiekty 

mieszkalne 

Obiekty 

produkcyjne 

Obiekty 

magazynowe 

Środki 

transportu 

Lasy 

(państwowe 

i prywatne) 

Uprawy, 

rolnictwo 

Inne 

obiekty 

Podział 

administracyjny 
OGÓŁEM Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem 

toruński 1334 98 351 7 11 234 2 31 600 

m. Chełmża 95 13 39 0 2 8 0 1 32 

Chełmża 133 5 23 1 1 38 0 2 63 

Czernikowo 123 5 49 1 2 14 0 10 42 

Lubicz 220 15 50 2 3 42 0 2 106 

Obrowo 244 12 78 2 0 28 0 7 117 

Wielka 

Nieszawka 
86 2 12 1 0 33 1 0 37 

Zławieś Wielka 188 26 40 0 1 25 1 5 90 

Łubianka 91 13 31 0 0 11 0 3 33 

Łysomice 154 7 29 0 2 35 0 1 80 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

6.3. Struktura kontroli 

Tabela 41. Ilość kontroli w poszczególnych obiektach 

Obiekty 2020 r. 2021 r. 

Użyteczności publicznej 21 15 

Zamieszkania zbiorowego 4 6 

Produkcyjne i magazynowe 31 9 

Mieszkalne  1 1 

Lasy 5 5 

Ogółem 62 36 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 
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Kontrole prowadzone na terenie powiatu ziemskiego stanowią około 24% ogólnej liczby 

kontroli realizowanych na terenie działania tutejszej komendy.  

W 2021 roku, najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych w obiektach zakwalifikowanych, 

jako użyteczności publicznej, które stanowiły łącznie ok. 42% ogólnej liczby kontroli na terenie 

powiatu. 

W rozpatrywanym okresie na terenie powiatu ziemskiego odebrano 16 obiektów 

w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (inwestycje budowlane). 

Niektóre z nich to:  

obiekty użyteczności publicznej:  

 Budynek biurowo - socjalny WAS Sp. z o. o., Ostaszewo 57a, Łysomice, 

 Zmiany sposobu użytkowania budynku plebanii na potrzeby Dziennego Domu Pobytu 

Seniora w Biskupicach, 

 Niepubliczne przedszkole „Promyczek”, ul. Wichrowa 1, Łubianka. 

zamieszkania zbiorowego:  

 Dom Spokojnej Starości, ul. Baśniowa 11, Głogowo. 

obiekty produkcyjno–magazynowe: 

 Budynek magazynowy – rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego DEL VIS,  

ul. Ogrodowa 5, Lubicz Dolny, 

obiekty mieszkalne: 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażem podziemnym, ul. Hallera 12b, Chełmża. 

 

W 2021 r. prowadzono kontrole w wybranych obiektach na terenie powiatu toruńskiego, 

jakimi były: obiekty użytkowane oraz będące we władaniu organów administracji 

samorządowej oraz administracji rządowej, obiekty zabytkowe, obiekty hotelarskie, obiekty 

wypoczynku dzieci i młodzieży, lasy. W powyższym zakresie skontrolowano 16 obiektów, 

zestawienie poniżej: 

Tabela 42. Kontrole w wybranych obiektach na terenie powiatu toruńskiego 

Typ obiektu 
Liczba skontrolowanych obiektów 

2020 r. 2021 r. 

obiekty administracji samorządowej i 

administracji rządowej 
12 

6 

obiekty zbytkowe 0 1 
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obiekty produkcyjno-magazynowe wzniesione 

przed 01.01.1995 r. 
3 

0 

obiekty hotelarskie 1 2 

obiekty handlowe wielkopowierzchniowe 3 0 

obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży 3 0 

obiekty opieki społecznej i socjalnej 1 0 

Lasy 5 5 

Ogółem 28 16 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

 

W trakcie prowadzonych kontroli na terenie powiatu ziemskiego w 2021 r. stwierdzono  

7 nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które zawarto w 3 decyzjach 

administracyjnych. 

 

Tabela 43. Struktura stwierdzonych nieprawidłowości w wybranych obiektach: 

Obiekty Liczba nieprawidłowości 

Użyteczności publicznej 1 

Zamieszkania zbiorowego 5 

Produkcyjne i magazynowe 1 

Mieszkalne 0 

Lasy 0 

Ogółem 7 

Źródło: Dane KM PSP w Toruniu 

 

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zostały stwierdzone następujące 

nieprawidłowości: 

 instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, 
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 zaopatrzenia w wodę, 

 instalacji użytkowych, 

 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

W 2021 r. na terenie powiatu odebrano 4 obiekty wyposażonych w system sygnalizacji 

pożarowej: 

 Dom Spokojnej Starości, ul. Baśniowa 11, Głogowo, 

 Budynek usługowy DOM ŚWIATŁA, ul. Słoneczna, Grębocin, 

 Budynek magazynowy – rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego DEL VIS,  

ul. Ogrodowa 5, Lubicz Dolny, 

 Kościół, ul. Szkolna 10, Obrowo. 

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o odpadach, w 2021 r. uzgodniono  

6 operatów przeciwpożarowych zawierających warunki ochrony przeciwpożarowej dla 

obiektów i terenów przeznaczonych do zbierania, wytwarzania i przetwarzania odpadów. 

Następnie, na wniosek organu wydającego zezwolenie w zakresie jak wyżej, przeprowadzono 

6 czynności kontrolno-rozpoznawcze w ww. obiektach, po których wydano postanowienia 

pokontrolne. 

 

Co roku prowadzona jest także kontrola zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. W ramach tej kontroli sprawdzono stan ochrony przeciwpożarowej  

w Bazie Paliw Płynnych Nr 11 w Zamku Bierzgłowskim. 

 

7. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne 

7.1. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, wykonuje zadania państwowej 

Inspekcji Sanitarnej na terenie Miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego. Na nadzorowanym 

terenie zamieszkiwało odnośnie Powiatu Toruńskiego 108 362 osób (dane marzec 2022 r.).  

W ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na koniec 2021 r. w Powiecie 

Toruńskim figurowało ponad 6 tys. obiektów.  

Sytuację epidemiologiczną powiatu toruńskiego ziemskiego w 2021 r. w dalszym ciągu 

oceniano jako trudną. Główna przyczyna takiej oceny było wykrycie w 2019 r. w mieście 

Wuhan w środkowych Chinach nowego wirusa SARS-CoV-2. 
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Tabela 44. Wybrane choroby zakaźne w powiecie toruńskim ziemskim w roku 2021 - liczba 

zachorowań  

Liczba zachorowań od 01.01.2021 r. 

l.p.  
Choroby 

zakaźne 
POWIAT ZIEMSKI 

1. 

 

Covid-19 
ok. 8 000 

2. 

Grypa i 

zachorowania 

grypopodobne 

3 791 

3. Ospa wietrzna 118 (1hosp.) 

4. Borelioza 20 

5. WZW B 13 

6. Płonica 12 

7. Róża 12 

8. Kiła 2 

9. Rzeżączka 0 

10. Salmonellozy 40 

11. Krztusiec 0 

12. Gruźlica 14 

       źródło: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 14.12.2021 r. 

 

7.2. SARS-CoV-2 

Od roku 2020 realne zagrożenie dla zdrowia publicznego w ujęciu globalnym stanowiło 

odkrycie nowego wirusa SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego 

COVID-19. Pierwsze przypadki zakażeń ww. wirusem odnotowano pod koniec 2019 r.  

w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Ogłoszona w dniu 11.03.2020 r. przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemia nowego koronawirusa oraz obowiązujący  

w Polsce od dnia 14.03.2020 r. (w związku ze wzrastającą liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-
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2) stan zagrożenia epidemicznego, a następnie wprowadzony od dnia 20.03.2020 r. stan 

epidemii zdominował działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej które od tego czasu 

skoncentrowane zostały na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

Pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem na terenie działalności Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu stwierdzono na terenie Powiatu Toruńskiego 

w dniu 20.03.2020 r. 

W analizowanym okresie zarejestrowano ok. 8 000 przypadków zachorowań na COVID-19, 

chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. Ogniska zakażeń wirusem SARS-CoV-2 

występowały w środowiskach domowych, zakładach pracy, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, podmiotach 

leczniczych. 

Na uwagę zasługuje ponadto bieżąca współpraca ze służbami wspierającymi działania 

samorządu w zakresie utrzymania ładu i porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 

także w zakresie zwalczania COVID-19 i wsparcie działań Starosty Toruńskiego przez 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Pomocą i wiedzą specjalistyczną służyły również Staroście Toruńskiemu podmioty medyczne 

(Szpital Powiatowy w Chełmży, Citomed Toruń), a także prowadzono współpracę z Kujawsko-

Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu.  

Starosta Toruński współuczestniczył od kwietnia 2021r. w tworzeniu Punktów Szczepień 

Powszechnych na terenie Powiatu Toruńskiego w zakresie: wskazania miejsc możliwych  

do wykorzystania odnośnie utworzenia punktów szczepień, ich organizacji, wskazania 

podmiotów medycznych mających realizować szczepienia, uzgodnienia warunków 

finansowania utworzonych punktów szczepień. Nowe Punkty Szczepień Powszechnych zostały 

utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego w porozumieniu z Wojewodą Kujawsko-

Pomorskim i zostały zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski 

Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy. Pierwszy z punktów szczepień został utworzony w Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 17A. Jednostką wiodącą w tym 

zakresie był Urząd Miasta w Chełmży, podmiotem medycznym realizującym szczepienia w tym 

punkcie jest Szpital Powiatowy sp. z o.o. ul. Szewska 23 w Chełmży. Drugi z punktów powstał 

w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lubiczu, przy ul. Piaskowej 23, jednostką wiodącą  

w zakresie utworzenia punktu szczepień był Urząd Gminy w Lubiczu, natomiast podmiotem 

medycznym realizującym szczepienia są Lecznice Citomed sp. z o.o. ul. Skłodowskiej 73  

w Toruniu.  

W Starostwie Powiatowym w Toruniu obowiązywały zasady bezpieczeństwa wprowadzone 

przez Starostę Toruńskiego uchylonymi poprzez kolejne nowelizacje aktami prawa 

wewnętrznego w postaci: Zarządzenia nr 20/2020 Starosty Toruńskiego z dnia 13 marca 2020 

r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród pracowników 

Starostwa Powiatowego w Toruniu, Zarządzenia nr 59/2020 Starosty Toruńskiego z dnia  
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12 października 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 

wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu i obowiązującym w 2021 r. 

Zarządzeniem Starosty Toruńskiego nr 8/2021, z dnia 5 lutego 2021 w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród pracowników Starostwa Powiatowego  

w Toruniu. 

Zarząd Powiatu Toruńskiego zachęcał i propagował wiedzę na temat szczepień ochronnych dla 

zdrowia mieszkańców powiatu i pracowników. W dniach 26 kwietnia – 2 maja 2021 r. włączono 

się także w popularyzację szczepień w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień pod hasłem 

„Zapobiegać. Uodparniać. Ochraniać.” przekazując materiały do zapoznania w siedzibie urzędu 

oraz na stronie internetowej. Cyklicznie popularyzowano ponadto szczepienia, w ramach 

utworzonych Punktów Szczepień Powszechnych  

(https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81529,https://www.powiattorunski.

pl/8678,aktualnosci?tresc=81534,https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81

443,https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81379,https://www.powiattoru

nski.pl/8678,aktualnosci?tresc=80915) 

W roku 2021 ogólny wkład Powiatu Toruńskiego związany z walką z pandemią wirusa SARS-

CoV-2 był realizowany poprzez zakup materiałów i wyposażenia w celu zapobiegania i ochrony 

przed COVID-19 na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu, Szpitala Powiatowego  

w Chełmży, jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego w postaci m.in.: maseczek 

ochronnych, kombinezonów, testów na COVID-19, rękawic ochronnych, łóżek 

kwatermistrzowskich, płynów dezynfekujących, środków ochrony stanowisk pracy. Ponadto  

w ramach wsparcia przez firmę „Nordzucker Polska” na kwotę 10.000 zł dokonano zakupu 

rękawiczek ochronnych dla domów pomocy społecznej działającej na terenie powiatu 

toruńskiego. Natomiast Domy Pomocy Społecznej w Browinie, Dobrzejewicach, Pigży, Wielkiej 

Nieszawce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży uczestniczyły w projektach: 

„Wsparcia osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego”, Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domów Pomocy 

Społecznej w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2” (przygotowanie  

i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS–COV-2), 

„Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30.06.2020 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa – Ministrem Zdrowia, a NFZ na łączna kwotę dofinansowania w ramach programów 

311 393,10 zł. 

Systematycznie w ciągu roku 2021 r. dystrybuowano wskazane środki ochrony na rzecz 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Szpitala Powiatowego w Chełmży i innych 

jednostek co szczegółowo wskazano w poniższej tabeli. 

https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81529
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81534
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81534
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81443
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81443
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=81379
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=80915
https://www.powiattorunski.pl/8678,aktualnosci?tresc=80915
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Tabela 45. Wykaz sprzętu i materiałów zakupionych przez Starostwo Toruńskie, otrzymanych z puli Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, 

Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego rozdysponowanych na potrzeby podejmowanych działań profilaktycznych związanych  

z zagrożeniem COVID 19 na dzień 11.04.2022 r. 
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Łóżko polowe WP5-2 100 10 15 11 5   12 16 1 30                           

Kombinezon MICROMAX 40 8 8 8 8 

  

8                                 

Kombinezon SAFEGARD 530 170 80 100 110 20 20 30                               

Okulary ochronne VS-160 20 2 2 2 2 10 2                                 

Półmaska p/pyłowa X-100 14         14                                   

Półmaska p/pyłowa X-160 40 4 4 4 4 6 3                           15     

Rękawice gumowe Master 12         12                                   

Rękawice ochronne 10 2 2 2 2   2                                 

Opryskiwacz ręczny 3         2 1                                 

Pościel kpl. 120         60 20 10 30                             

Prześcieradło 120         60 20 10 30                             

Ręcznik kąpielowy 120         60 20 10 30                             
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Ręcznik 120         60 20 10 30                             

Kołdra 60         20   10 30                             

Poduszka 60         20   10 30                             

Rękawiczki ochronne 

jednorazowe 

356 

920 

66 

220 

23 

700 

26 

200 

32 

350 

200

0 

7 

200 

10 

900 

14 

000 

167 

000     

1 

050 

1 

000           

160

0 

3 

700     

Płyn do dezynfekcji 5 litrów 2 772 342 191 201 238 242 72 86 10 915 34 35 23 127 32 31 14 30   74 47 14 14 

Płyn do dezynfekcji 10 

litrów 210 81 39 38 52                                     

Maseczka ochronna 

jednorazowa 

1 226 

192 

96 

240 

56 

910 

57 

490 

67 

660 

33 

652 

12 

970 

14 

750 

51 

400 

731 

200 

120

00   

17 

970 

17 

260 

17 

200 

17 

200   

6 

450   

3 

950 

11 

890     

Przyłbice ochronne 2 058 526 230 320 360   71 76   290         10           175     

Kombinezon / Fartuch 

ochronny 

12 

759 2 395 1 080 1 316 409   86 123   

7 

350                           

Termometr elektroniczny 40 6 4 5 5 7 10 2                         1     

Okulary ochronne 285 50 50 50 50   35                           50     

Gogle ochronne 1 735 432 469 470 475 2 43 61   1470                 30 20 3     

Łózko turystyczne (z 

zasobów WBiZK WK-P) 15       15                                     

Płyn do dezynf. rąk w 

atomizerze ERG 696 23 14 15 16   12 13 40 537 5             10     11     

Czepki fizelinowe 100 100                                           
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Półmaska 80 30 10 20 20                                     

Pulsoksymetr 45 15 10 10 10                                     

Testy COVID-19 275 100 50 50 75                                     

Maska ochronna FFP 2 

21 

570 3803 211 2661 511   51 73 1 280 

12 

980                           

Dozownik 237 7 6 6 6   3 3   206                           

Maska ochronna FFP 3 1 720 290 140 160 210   800 120                               

                                                

  

16290

78                                             

Źródło: Dane Starostwo Powiatowe w Toruniu 
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W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starosta Toruński podejmował 

następujące działania: 

 organizacja pracy w systemie hybrydowym, określonej liczby pracowników w trybie 

zdalnym i w trybie stacjonarnym w urzędzie, 

 ograniczenie możliwości ruchu przez klientów w urzędzie i stworzenie możliwości 

przekazywania pism w formie elektronicznej, bądź w przypadku takiej konieczności  

w odpowiednich skrzynkach podawczych na korespondencję, 

 bieżąca kontrola oraz nadzór przestrzegania zasad postępowania pracowników  

i interesantów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2 i wydawanie aktów prawnych w tym zakresie, 

 zapewnienie bieżącej dezynfekcji dla pracowników i klientów urzędu oraz dezynfekcji 

powierzchni dotykowych w urzędzie, 

 ograniczenie posiedzeń różnych gremiów, spotkań, konferencji i szkoleń i prowadzenie 

tychże wyłącznie w trybie zdalnym w systemie wideokonferencji, 

 bieżące współdziałanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami jst. 

Powiatu Toruńskiego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2 oraz wcielanie w życie przyjętych rozwiązań, 

 bieżące wsparcie działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego  

w zakresie zakupu sprzętu i materiałów, 

 bieżące wsparcie w zakresie delegowania pracowników Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Toruńskiego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu, 

 wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w zakresie 

dystrybucji wszelkich środków ochrony indywidualnej. 

Zadania realizowane przez Powiat Toruński w 2021 r.  

1. Doposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego w indywidualne środki 

ochrony, w związku z walką z SARS-CoV-2, a także dystrybucja środków ochrony 

indywidualnej przekazywanej przez inne podmioty. 

2. Bieżąca współpraca z szeregiem podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 

epidemii SARS-CoV-2. 

3. Współpraca z podmiotami medycznymi, służbami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, PSSE 

w Toruniu, Gminami w zakresie organizacji na terenie powiatu toruńskiego punktów 

szczepień powszechnych przeciwko SARS-CoV-2. 

4. Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez bieżącą 

współpracę  

i wymianę informacji o zdarzeniach, akcjach ratowniczych pomiędzy Powiatem Toruńskim 
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a Komendą Miejską Policji w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej  

w Toruniu. 

5. Działalność wydawnicza (ulotki, informatory, poradniki). 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej. 

7. Sporządzono nowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu 

Toruńskiego na rok 2022. 

8. Prowadzono szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych  

dla przedstawicieli zajmujących się przedmiotową problematyka na terenie gmin powiatu 

toruńskiego. 

9. Kontrola wraz z podmiotami zewnętrznymi kąpielisk i miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli. 

10. Realizacja wspólnie z KMP w Toruniu założeń akcji „Bezpieczna młodzież”, „Radosne  

i bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne wakacje” oraz innych programów prewencyjnych. 

11. Zabezpieczenie wyżywienia i miejsc noclegowych, w oparciu o budynki jednostki 

organizacyjnej Powiatu Toruńskiego i sprzęt z magazynu ZK i OC Starostwa Powiatowego  

w Toruniu, dla 42 migrantów zatrzymanych przez Policję na terenie Gminy Lubicz, którzy  

w sposób nielegalny przekroczyli granicę RP. 

12. Koordynowano działania na terenie Gminy Łysomice, Łubianka, Czernikowo, Obrowo  

i prowadzono bieżąca współpracę z dowódcami zabezpieczeń ze strony Policji w związku  

z protestem rolników w roku 2021. 

13. Zakupiono sprzęt do magazynu ZK i OC w postaci plandek i lin za kwotę 13 000 zł w związku 

z pomocą dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego poszkodowanych w wyniku nawałnic, 

które przeszły nad regionem w roku 2021. 

14. Doposażono KMP w Toruniu w sprzęt o wartości 17 000 zł w postaci aparatów 

fotograficznych, aparatu fotograficznego z obiektywem i statywem, do rejestracji  

i dokumentowania okoliczności zaistnienia zdarzeń na drodze, urządzeń bezustnikowych 

do szybkich testów na spożycie alkoholu, latarek patrolowych z nakładkami 

sygnalizacyjnymi do kierowania ruchem, bądź zatrzymywania pojazdów w porze nocnej,  

a także kamizelki odblaskowe dla uczniów szkół na terenie powiatu toruńskiego w celu 

propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

15. Przekazano dotacje dla WOPR w Toruniu w wysokości 3 200 zł na realizację zadań ochrony 

przyrody i patroli motorowodnych na akwenach powiatu toruńskiego. Zadanie zostało 

zrealizowane przez WOPR w Toruniu. 

16. Przekazano dotacje dla Urzędu Gminy Łysomice w wysokości 6 000 zł na zakup wyposażenia 

specjalistycznego w postaci defibrylatora AED Philips FRX, miernika wielogazowego Ventis 

MX4, kamery termowizyjnej V320 do nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Łubiance. Zadanie zostało zrealizowane przez UG Łysomice. 
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17. Przekazano dotacje dla Urzędu Gminy Łubianka w wysokości 20 000 zł na zakup 

wyposażenia specjalistycznego w postaci pompy pływającej do nowego pojazdu 

pożarniczego dla OSP w Gostkowie. Zadanie zostało zrealizowane przez UG Łubianka. 

18. Przekazano dotacje dla KMPSP w Toruniu w wysokości 25 000 zł na zakup środków ochrony 

indywidualnej dla funkcjonariuszy PSP oraz parafy wygradzające miejsce akcji ratowniczej. 

Zadanie zostało zrealizowane przez KMPSP w Toruniu. 

19. Przekazano dotacje dla KMPSP w Toruniu w wysokości 100 000 zł na zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcja do ograniczania stref skażeń. Zadanie zostało 

zrealizowane przez KMPSP w Toruniu. 

 

7.3. Bezpieczeństwo weterynaryjne 

W zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja Weterynaryjna 

przeprowadza corocznie badania monitoringowe bydła ( 1/5 stad z terenu powiatu 

toruńskiego) w kierunku chorób, które mogą być przenoszone ze zwierząt na człowieka: 

gruźlica u bydła, bruceloza bydła, owiec i kóz. W ciągu ostatnich kilku lat nie było przypadków 

wykrycia ww. chorób.  

Prowadzony jest również monitoring w kierunku innych chorób zakaźnych, które stanowią 

zagrożenie dla życia ludzi (choroby odzwierzęce) lub mogą powodować wysokie straty 

gospodarcze: 

- choroba Aujeskyego,  

- pryszczyca,  

- choroba pęcherzykowa świń,  

- gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła – BSE, 

 -salmonelloza, 

- influenza ptaków ( ptasia grypa), 

- choroba niebieskiego języka,  

- gorączka Q, IBR, IPV, 

- afrykański pomór świń. 

 

7.4. GRYPA PTAKÓW  

W sezonie 2021/2022 w Polsce odnotowano 92 ogniska wirusa H5N1 u drobiu.  

W Powiecie Toruńskim w 2021 r. nie odnotowano ani jednego ogniska wirusa wysoce zjadliwej 

grypy ptaków.  

Natomiast u ptactwa dzikiego w omawianym sezonie stwierdzono 32 ogniska a po badaniach 

wirusa H5N1 stwierdzono u 99 ptaków dziko żyjących  

W roku 2021 stwierdzono jeden przypadek potwierdzony w dniu 20.01.2021 r. odnośnie 

wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 u 3 padłych łabędzi niemych znalezionych w powiecie 
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toruńskim. W związku z powyższym prowadzony jest monitoring bierny (padłe ptaki) i czynny 

(krew od ptaków żywych) w kierunku tej choroby. 

Wykres 22. Lokalizacja ognisk/przypadków HPAI H5N8 w Polsce w sezonie 2021/2022 

 

źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

Tabela 46. Podsumowanie sytuacji w zakresie występowania HPAI u drobiu w woj. kujawsko-

pomorskim w sezonie 2021/2022 

 

 

źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

7.5. ASF 

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano 124 (2020 r. – 103, 2019 r. - 48) nowe ogniska ASF u świń 

w Polsce. Ponadto przypadków ASF u dzików w roku 2021 było 3214 ognisk (2020 r. – 4156, 

2019 r. – 2477). W województwie kujawsko-pomorskim nie odnotowano żadnego ogniska ani 

przypadku ASF. Szczególnie niepokojący jest fakt, że nowe ogniska cały czas występują  
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w województwie lubuskim i wielkopolskim. Aktualna sytuacja epizootyczna znajduje się pod 

linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.  

 

XI. Bezrobocie 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu w 2021 roku realizował wszystkie 

zadania zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy dotyczące 

usług rynku pracy takich jak, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń 

- wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty rynku określone w ww. ustawie. Działania 

urzędu ukierunkowane były głównie na współpracę z pracodawcami, osobami bezrobotnymi, 

instytucjami szkoleniowymi, władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, 

agencjami zatrudnienia, instytucjami otoczenia biznesu, jak również organizacjami 

pozarządowymi. Efektem podjętych działań w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku było 

obniżenie poziomu bezrobocia z 3.946 osób bezrobotnych do 3.420 - spadek o 526 osób 

(dynamika 86,7 %). Poziom ten uplasował Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego  

na 10 miejscu w województwie na 23 wyniki rejestrowanych stóp bezrobocia z poziomem 

9,6%. Najmniejszą stopę bezrobocia odnotowano w mieście Bydgoszcz – 2,5 % a największą w 

Powiecie Radziejowskim 14,9%. Według stanu na koniec grudnia 2021 roku w Polsce 

odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 5,4 % a w województwie kujawsko-pomorskim 

7,7%. Obraz poziomu i stopy bezrobocia na przestrzeni 2021 roku obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 23. Poziom i stopy bezrobocia 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 
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Według stanu na 31.12.2021 roku największy spadek poziomu bezrobocia odnotowano  

w mieście Chełmża – do analogicznego okresu roku ubiegłego o 154 osoby czyli o 19,6% 

(dynamika 80,4 %). Na drugim miejscu uplasowała się gmina Chełmża ze spadkiem ilości osób 

bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 54 osoby czyli 14,9% 

(dynamika 85,1%). W dwóch gminach powiatu toruńskiego odnotowano wzrost poziomu 

bezrobocia tj. w Gminie Zławieś Wielka o 13 osób i Gminie Wielka Nieszawka o 2 osoby. 

W minionym 2021 roku w stosunku do roku 2020 odnotowano wyraźny spadek ilości 

rejestracji w urzędzie - o 670 osób z 5.079 rejestracji w 2020 roku do 4.049 w 2021 roku 

(spadek o 20,3%). Średnio miesięcznie w tut. urzędzie pracy w 2021 roku rejestrowało się 

niecałe 340 osób. Najwięcej osób zarejestrowało się w październiku (441), a najmniej  

w kwietniu (228). Umiarkowana ilość rejestracji połączona z dużym spadkiem ilości osób 

rejestrujących się w stosunku do roku 2020 świadczy, pomimo pandemii Covid-19,  

o stabilizacji rynku pracy. Poziom rejestracji w poszczególnych miesiącach przedstawia 

poniższy wykres. 

Wykres 24. Poziom rejestracji bezrobotnych 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 4.776 

osób. Było to o ponad 200 osób więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku – wzrost o 4,7%. 

Najwięcej osób bezrobotnych wyłączono z ewidencji w miesiącu październiku 2021 roku,  

a najmniej 208 osób w styczniu tegoż roku. Z ogółu wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych 

największy udział stanowią wyłączenia z powodu podjęcia pracy – 64,6%. W 2021 roku z tego 

powodu wyłączono 3.087 osób. Wskaźnik ten świadczy o dużej chłonności rynku pracy. 

Wyłączenia z ewidencji na przestrzeni 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 obrazuje poniży 

wykres. 
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Wykres 25. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

W analizowanym 2021 roku odnotowujemy, pomimo 10% spadku udziału kobiet w stosunku 

do roku ubiegłego, bardzo wysoki (62,2%) udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych 

osób bezrobotnych. Dużą liczbę stanowią też osoby długotrwale bezrobotne jak również osoby 

bez kwalifikacji zawodowych. Strukturę osób bezrobotnych w porównaniu do analogicznego 

okresu grudnia 2020 rok przedstawia poniży wykres. 

Wykres 26. Struktura osób bezrobotnych 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

Analizując poziom wykształcenia osób bezrobotnych zauważamy, że największy 31,1% udział 

odnotowuje grupa osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym. Na drugim miejscu 

z 23,2% udziałem uplasowała się grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

Najmniej - 375 osób z 11% udziałem stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Sytuację 
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obrazującą wykształcenie osób bezrobotnych w grudniu 2021 roku w porównaniu do grudnia 

2020 roku przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 27. Wykształcenie osób bezrobotnych 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

Na przestrzeni 2021 roku najliczniejszą grupę osób bezrobotnych pod względem wieku 

stanowiły osoby w przedziale pomiędzy 25-34 rokiem życia. Stanowili oni 29,3% udziału  

w stosunku do ogółu osób bezrobotnych. W porównaniu z 2020 roku ilość tej grupy spadła  

o 13,5% z 1.159 osób do poziomu 1.001 osób. Najmniejszy udział w populacji bezrobotnych 

stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. Poniższy wykres obrazuje zmiany, które zaszły w 2021 

roku w strukturze wiekowej. 

Wykres 28. Bezrobotni w podziale na kategorie wiekowe 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 
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Pomimo trwającego w 2021 roku stanu pandemicznego uzyskano w 2021 roku znaczący 26,3% 

wzrost pozyskiwanych ofert pracy. W minionym roku wpłynęły do urzędu 2.583 wolne miejsca 

zatrudnienia. W stosunku do analogicznego okresu roku 2020 odnotowano wzrost 

pozyskiwanych ofert pracy o 539 ofert. Największą ilość odnotowano w miesiącu czerwcu  

i wrześniu po 287 ofert pracy. Najmniej ofert wpłynęło w miesiącu październiku – 119 ofert 

pracy. Średnio miesięcznie urząd dysponował ponad 210 ofertami pracy. Dokładną analizę 

miesięcznego rozkładu pozyskiwanych ofert pracy przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 29. Oferty pracy 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

Odzwierciedleniem aktywnej polityki rynku pracy czyli pro-zatrudnieniowego oddziaływania 

na rynek pracy jest wskaźnik podjęć pracy. I tak w 2021 roku odnotowano 3.089 podjęć pracy. 

W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o 188, tj. o 6,5%. Warto zauważyć, że w ogólnej 

liczbie wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych, podjęcia pracy osiągnęły bardzo wysoki 65% 

udział. Najwięcej podjęć pracy odnotowano we wrześniu 2021 roku, a najmniejszą w styczniu 

- 149. Średnio miesięcznie z powodu podjęcia zatrudnienia wyłączanych z ewidencji osób 

bezrobotnych było ponad 250 osób. Dokładne dane dotyczące podjęć pracy w 2021 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 30. Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

 

Wysoki poziom oddziaływania na lokalny rynek pracy nie byłby możliwy bez zabezpieczenia 

finansowego przeznaczonego na aktywne i pasywne oddziaływanie na rynek pracy. W 2021 

roku na realizację aktywnej polityki rynku pracy, czyli realizację instrumentów wydatkowano 

13.371,3 tys. zł. Środki wydatkowane w 2021 roku były wyższe o 3.100,0 tys. zł od środków 

wydatkowanych na aktywizację w 2020 roku. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy 

w wysokości 5.208,0 tys. zł z Rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 1.409,0 tys. zł, z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego w wysokości 390,6 tys. zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w wysokości 6.114 tys. zł. oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 247,0 tys. zł. pozwoliły na finansowanie wszystkich form 

aktywnego wspierania zatrudnienia osób bezrobotnych, pracowników i pracodawców. 

Dodatkowo w 2021 roku na wydatki pasywne przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób 

bezrobotnych, regulację składek ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku jak również wydatki fakultatywne 

wydatkowano kwotę 16.007,0 tys. zł. Ponadto w minionym roku w ramach finansowania 

„Tarczy antykryzysowej” zrealizowano zadania na kwotę przekraczającą 9.800,0 tys. zł.  

W ramach ww. środków finansowano pomoc dla przedsiębiorców w postaci pożyczek 

podlegających całkowitemu umorzeniu po spełnieniu określonych przepisami warunków, 

dofinansowania wynagrodzeń pracownikom zakładów pracy przysługujących w przypadku 

stwierdzenia spadków obrotów zakładu pracy, dofinansowanie prowadzenia jednoosobowych 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Styczeń Marzec Maj Lipiec Wrzesień Listopad

214

236 234

117

165

238

256

283

363

274

242

267

149

177

261

290

316

264
276

220

330
320

282

202

2020 rok 2021 rok



  

196 

 

działalności gospodarczych finansowanych także w przypadku stwierdzenia spadków obrotów 

oraz dotacji w wybranych sektorach Polskiej Klasyfikacji Działalności również przysługującej  

w przypadku stwierdzenia spadków obrotów. Środki te w 2021 roku pozwoliły w sposób 

jednoznaczny na aktywizację i wsparcie prawie 3.600 osób. W sumie w 2021 roku na działania 

aktywne i pasywne wydatkowano kwotę 38.889,8 tys. zł. Dokładne dane dotyczące 

porównania wydatkowanych środków w 2020 i 2021 roku zawierają poniższa tabela i wykres. 

 

Tabela 47. Wydatkowane środki w 2021 r. 

Program 

Realizacja 

Środki  

(w 

złotych) 

Ilość osób/ liczba 

świadczeń 

Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne 
12 059 

859,33 
10 188* 

Składka ZUS za BPZ 
3 215 

026,87 
37 845* 

Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, 

sądowe, egzek., system informat., poradnictwo zawodowe, 

Kluby Pracy, składki KRUS) 

732 

215,26 
 - 

Razem formy pasywne 
16 007 

101,46 
48 033* 

Fundusz Pracy Algorytm  
5 208 

796,99 
658 

Środki z rezerwy FP ogółem, w tym: 
10 921 

673,27 
2 197 

Tarcza Antykryzysowa 
9 511 

736,11 
1 991 

"region wysokiego bezrobocia"  
812 

791,27 
183 

"dłużnicy alimentacyjni" 
37 

145,89 
3 
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"wspieranie przedsiębiorczości" 
560 

000,00 
20 

KFS 
390 

619,38 
213 

PFRON 
247 

013,22 
9 

EFS POKL ogółem, w tym: 
6 114 

663,55 
517 

PO WER 
2 752 

269,95 
236 

RPO 
2 811 

956,28 
182 

PO WER konkursowy 
550 

437,32 
99 

Razem formy aktywne 
22 882 

766,41 
3 594 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 

 

Wykres 31. Środki wydatkowane w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego 
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W 2021 roku pomimo utrzymującego się stanu pandemicznego „Covid-19” na skutek 

podejmowanych działań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, udało się obniżyć poziom bezrobocia do 3.420 osób, zachować stopę bezrobocia  

na poziomie 9,6% jak również objąć działaniami aktywizacyjnymi ponad 3.590 osób. Duża 

liczba podjęć pracy wynikająca z dużej chłonności rynku pracy, brak zapowiedzi zwolnień 

grupowych oraz wprowadzenie działań aktywizacyjnych i osłonowych przyczyniły się wprost 

do zachowania stabilizacji na rynku pracy powiatu toruńskiego. 

 

XII. Zamówienia publiczne  

Biuro Zamówień Publicznych zostało utworzone wraz z wejściem w życie nowego Regulaminu 

Organizacyjnego Uchwałą Nr 485/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z 29.10.2021r.  

i obowiązuje od 1 listopada 2021 roku. Z dniem utworzenia biura zmienione zostały zakresy 

obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Pracownicy są 

świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegają Kodeksu Etyki 

Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego. Kierownik Biura posiada aktualne 

upoważnienie do wykonywania z upoważnienia kierownika zamawiającego czynności  

w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzaniem postępowań.  

Pracownicy Biura w roku 2021 wykonywali swoje zadania w oparciu o ustawę prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r dla zamówień powyżej 130.000 zł., Uchwałę 

Zarządu Powiatu Nr 173/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji 

zamówień publicznych dla zamówień od 30.000 zł do 130.000 zł oraz Zarządzenia Starosty  

Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. zł netto. 

W roku 2021 przeprowadzono 18 postepowań o wartości powyżej 130.000 zł, 18 postępowań 

o wartości pomiędzy 30.00 zł a 130.000 zł w tym dwa w bazie konkurencyjności oraz 6 

postępowań poniżej 30.000 zł. 

Starostwo posiada elektroniczna platformę przetargową z dwoma zakładkami: zamówienia 

publiczne objęte ustawą i zamówienia podprogowe (https://powiattorunski.logintrade.net), 

właścicielem platformy jest firma „Logintrade S.A”.  Na platformie znajdują się wszystkie 

ważne informacje dla wykonawców, regulamin korzystania z platformy i instrukcje 

postępowania. Przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zamówienia 

powyżej 50.000 zł są publikowane na stronach konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

W I połowie roku 2021 Regionalna Izba Rachunkowa przeprowadziła w Starostwie kontrolę 

kompleksową, w której to sprawdzeniu poddano zamówienia publiczne, nie wniesiono uwag 

co do realizacji zamówień publicznych. 

https://powiattorunski.logintrade.net/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


  

199 

 

W roku 2021 pracownicy wzięli udział w dwóch szkoleniach online oraz dwóch stacjonarnych 

z zakresu zamówień publicznych. 

W Starostwie system zamówień publicznych podlega systematycznej kontroli i nadzorowi na 

etapie prowadzenia procedury zamówień, co zmniejsza ryzyko błędów w postępowaniu,  

a komisyjne prowadzenie postępowania i zatwierdzanie jego wyników każdorazowo przez 

Starostę eliminuje niebezpieczeństwo korupcji. 

 Zamówienia publiczne w 2021 roku 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021, zgodnie z przepisami 

nowej, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), został opublikowany  

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Starostwa Powiatowego w Toruniu 11 

stycznia 2021 roku. W pierwotnej wersji zakładał dziewięć postępowań o udzielenie 

zamówienia na roboty budowlane, pięć postępowań na dostawy i dwa postępowania  

na usługi. Wszystkie postępowania dotyczyły zamówień o wartości poniżej progów unijnych. 

Plan postępowań był kilkakrotnie aktualizowany, a każdą aktualizację opublikowano  

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP-ie Starostwa Powiatowego. Treść zmian planu 

została przedstawiona w poniższych podpunktach. 

1) 16 kwietnia 2021 r. do planu, w części dotyczącej zamówień na usługi dodano pozycję 

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Toruńskiego wraz  

z jednostkami organizacyjnymi – postępowanie zaplanowane na IV kwartał 2021 roku. 

2) 18 czerwca 2021 r. do planowanych postępowań dodana została pozycja Usuwanie  

z dróg i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art.130 a ust. 5f 

ustawy Prawo o ruchu drogowym – postępowanie zaplanowane na II kwartał 2021 r. 

3) 21 lipca 2021 r. plan został zaktualizowany poprzez dodanie dwóch postępowań, 

zaplanowanych na III kwartał: 

- Dostawa mebli do pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

w Chełmży oraz  

- Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

4) 6 października 2021 r. w wersji piątej zmieniono nazwę postępowania Dostawa 

zestawów komputerowych na Dostawa zestawów komputerowych i laptopów.  

5) 18 października 2021 r. plan został uaktualniony przez dodanie postępowania  

na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni nauki zawodu  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – zaplanowanego na IV kwartał. 

6) 28 października 2021 r. do planu postępowań na rok 2021 dodano postępowanie  

na „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów” oraz usunięto trzy 

pozycje: 

- „DPS Pigża – rozbudowa budynku”, 

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”, 
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- „DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła”. 

W tej wersji planu dodano jedno postępowanie o wartości powyżej progów unijnych: 

„Dostawa energii elektrycznej do Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego”. Powiat został dołączony do grupy zakupowej, dla której 

postępowanie na dostawę energii przeprowadzał podmiot zewnętrzny – Voltra Energy 

Sp. z o.o. Wartość szacunkowa zamówienia dla Starostwa i jednostek organizacyjnych 

nie przekraczała progów unijnych, ale ze względu na wartość zamówienia dla całej grupy 

zakupowej konieczne było przeprowadzenie postępowania unijnego. Umowa  

z dostawcą została podpisana dopiero w 2022 roku. 

7) 19 listopada 2021 roku plan został zaktualizowany poprzez zmianę pozycji Dostawa 

przełączników rdzeniowych do obsługi połączeń między serwerami, macierzą, 

urządzeniami NAS oraz przełącznikami dostępnymi, do których podpięci są użytkownicy 

na Dostawa serwera NAS. 
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Tabela 48. Zestawienie postępowań przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu Toruńskiego w 2021 r. zawiera poniższa tabela. 

LP. 

 

Sygnatura i nazwa postępowania 

 

 

Rodzaj 

zamówienia 

(dostawa, usługa 

albo robota 

budowlana) 

Tryb 

postępowania 

 

Liczba ofert 

złożonych w 

postępowani

u 

Wartość 

szacunkowa 

zamówienia w 

zł, 

netto 

Czym zakończyło się 

postępowanie 

(umowa/ 

unieważnienie) 

1. OR.272.1.2.2021 

Realizacja zaleceń Straży Pożarnej  

w szkołach powiatowych w Chełmży 

Roboty 

budowlane 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

cz. 1) 5 

cz. 2) 5 

 

1) 320 000 

2) 160 000 

 

umowa: 319 774,12 zł brutto 

umowa: 184 399,87 zł brutto 

2. OR.272.1.4.2021 

Budowa hali sportowej  

wraz z łącznikiem w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie 

 

Roboty 

budowlane 

 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

 

7 

 

 

 

8 899 193,39 

 

 

 

umowa: 12 656 700 zł brutto 

 

3. OR.272.1.5.2021 

Usługa centralnego systemu 

wydruku 

 

 

Usługa 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

5 

 

 

378 000 

 

 

umowa: 336 829,68 zł brutto 

 

4. OR.272.1.6.2021 

Dostawa energii elektrycznej  

na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Toruniu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu 

 

 

Dostawa 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

 

11 

 

 

447 502,55 

 

 

umowa: 550 428,40 zł brutto 

5. OR.272.1.7.2021 

Budowa hali na maszyny i narzędzia 

rolnicze w Zespole Szkół Centrum 

 

 

Roboty 

budowlane 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

 

4 

 

 

1 371 023,53 

 

 

unieważnienie 



  

202 

 

Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie 

  

6. OR.272.1.8.2021  

Budowa budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Osieku 

n/Wisłą 

 

Roboty 

budowlane 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

2 

 

5 830 856,80 

 

umowa: 6 762 000,01 zł brutto 

7. OR.272.1.9.2021 

Modernizacja budynków w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych  

w Chełmży 

 

Roboty 

budowlane 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1) 1 

2) 1 

 

1) 379 426,69 

2) 568 549,87 

 

1) umowa: 337 020 zł brutto 

2) unieważnienie 

8. 

 

OR.272.1.10.2021 

Budowa hali na maszyny i narzędzia 

rolnicze w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie 

 

Roboty 

budowlane 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

2 

  

 

2 165 640,84 

 

 

 

umowa: 2 792 325,82 zł brutto 

9. OR.272.1.11.2021 

Usuwanie z dróg i przechowywanie 

pojazdów na parkingu strzeżonym 

zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy  

z dnia 20 czerwca 1977 r. Prawo  

o ruchu drogowym 

 

 

Usługa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1) 1 

2) 0 

 

1) 530 178,86 

2) 3171,54 

 

1) umowa: 652 120,32 zł brutto 

2) unieważnienie 

10. OR.272.1.12.2021 

Świadczenie usług pocztowych dla 

Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Usługa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

 

1 

 

127 950,20 

 

umowa: 128 768,89 zł brutto 

11. OR.272.1.13.2021 

Dostawa mebli do pracowni nauki 

zawodu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

Dostawa 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1) 5 

2) 4 

3) 6 

 

1) 36 306,64 

2) 2032,52 

3) 25 687,75 

 

umowa: 38 227,17 zł brutto 

umowa: 3 690,00 zł brutto 

umowa: 48 831,00 zł brutto 
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12. OR.272.1.14.2021 

Dostawa zestawów komputerowych 

i laptopów 

 

 

Dostawa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1) 1 

2) 1 

 

1) 14 495 

2) 16 643 

 

umowa: 24 047,73 zł brutto 

umowa: 16 221,24 zł brutto 

13. OR.272.1.15.2021 

Ubezpieczenie majątku  

i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 

Toruńskiego wraz z jednostkami 

organizacyjnymi 

 

Usługa 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

 

1) 3 

2) 4 

 

1) 436 695,75 

2) 308 260,34 

 

umowa: 325 335,00 zł brutto 

umowa: 169 863,82 zł brutto 

14. OR.272.1.16.2021 

Dostawa lekkiego oleju opałowego 

do jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego 

 

Dostawa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

3 

 

605 186,40 

 

umowa: 687 752 zł brutto 

15. OR.272.1.17.2021 

Świadczenie usług pocztowych  

dla Starostwa Powiatowego  

w Toruniu 

 

 

Usługa 

 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1 

 

 

 

382 996 

 

umowa: 383 335,70 zł brutto 

 

16. 

OR.272.1.18.2021 

Wykonanie i dostawa tablic 

rejestracyjnych dla pojazdów 

 

Dostawa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

2 

 

177 520 

 

umowa: 167 837,19 zł brutto 

17. OR.272.1.19.2021 

Dostawa sprzętu komputerowego  

i oprogramowania do pracowni 

nauki zawodu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

 

Dostawa 

 
Tryb podstawowy 
na podstawie: art. 
275 pkt 1 ustawy 

 

 
1) 1 
2) 1 
3) 1 
4) 1 

 
1) 340 000 
2) 27 000 
3) 1 700 
4) 45 121,14 

 
1) umowa: 420 740,66 zł brutto 
2) umowa: 39 544,24 zł brutto 
3) umowa: 1 851 zł brutto 
4) unieważnienie 

18. OR.272.1.20.2021  

 

  

1) 3 

 

1) 45 000 

 

1) umowa: 57 656,25 zł brutto 
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Dostawa zestawów komputerowych, 

serwera NAS, oprogramowania 

biurowego oraz przedłużenie 

wsparcia dla oprogramowania  

do backupu 

Dostawa Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

2) 2 

3) 3 

4) 3 

2) 44 770 

3) 40 000 

4) 16 997 

2) umowa: 50 307,00 zł brutto 

3) umowa: 53 849,40 zł brutto 

4) umowa: 20 922,30 zł brutto 

19. OR.272.1.21.2020 

Dostawa drukarek i projektorów  

do pracowni nauki zawodu w ZSP  

w Chełmży 

 

Dostawa 

Tryb podstawowy 

na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy 

 

1) 3 

2) 2 

 

łącznie: 

54 520,43 

 

umowa: 26 243,73 zł brutto 

umowa: 50 126,77 zł brutto 

Źródło. Opracowanie własne, Biuro Zamówień Publicznych  

 

Tabela 49. Zestawienie zamówień przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu w trybie konkurencyjności (postępowania finansowane ze środków 

unijnych, o wartości szacunkowej od 50 000 do 130 000 zł): 

 Sygnatura i nazwa postępowania 

 

 

 

Rodzaj zamówienia 

(dostawa, usługa albo 

robota budowlana) 

Liczba ofert 

złożonych w 

postępowaniu 

Wartość 

szacunkowa 

zamówienia w zł, 

netto 

Czym zakończyło się 

postępowanie 

(umowa/ 

unieważnienie) 

1. OR.272.2.8.2021 

Dostawa ergonomicznych foteli biurowych 

 

dostawa 

 

8 

 

 

60 946,40 zł 

 

umowa: 56 875,20 zł brutto 

2. OR.272.2.18.2021  

usługa 

 

0 

 

61 250 zł  

 

unieważnienie 
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Wynajem samochodu dla uczestników 

Centrum Opieki Wytchnieniowej “Dom 

Światła w Grębocinie” 

Źródło. Opracowanie własne, Biuro Zamówień Publicznych  

 

Tabela 50. Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od 30 000 zł do 130 000 zł – przeprowadzone przez 

Zarząd Powiatu w trybie analizy rynku przedstawione zostały w tabeli poniżej: 

 

Lp. 

 

Sygnatura i nazwa postępowania 

 

Rodzaj zamówienia 

(dostawa, usługa albo 

robota budowlana) 

Liczba ofert 

złożonych w 

postępowaniu 

Wartość szacunkowa 

zamówienia w zł, netto 

 

Czym zakończyło się 

postępowanie 

(umowa/unieważnienie) 

1. 
OR.272.2.1.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

5 

 

1 710 

 

umowa: 1300 zł brutto 

2. 
OR.272.2.2.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

 

2 

 

 

2.710,02  

 

umowa: 2900 zł brutto 

 

3. 
OR.272.2.3.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 
określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

 

3 

 

2 632 

 

umowa: 2680 zł brutto 

 

4. 
OR.272.2.4.2021 
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Wykonanie operatów szacunkowych 
określających wartość nieruchomości 

Usługa 

 

1 

 

2 971 

 

umowa: 5050 zł brutto 

 

5. OR.272.2.5.2021 

Zaprojektowanie i remont parkingu 

przy ul. Szosa Chełmińska 30/32  

w Toruniu 

 

Roboty budowlane 

 

 

2 

 

 

80 835 

 

 

umowa: 133 182 zł brutto 

6. OR.272.2.6.2021 

Montaż drzwi o klasie odporności 

ogniowej Ei30 na II, IV, V, VI i VII 

piętrze budynku A /wysokim/ 

 przy ul. Szosa Chełmińska 30/32  

w Toruniu 

 

 

Roboty budowlane 

 

 

 

2 

 

 

42 374,50 

 

 

umowa: 28 841,41 zł brutto 

7. OR.272.2.7.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

2 

 

9 300 

 

 

umowa: 8400 zł brutto 

8. OR.272.2.9.2021 

Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru 

Inwestorskiego na zadaniu: Budowa 

budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku n/Wisłą 

 

 

Usługa 

 

 

5 

 

 

54 976 

 

 

umowa: 60 000 zł brutto 

9. OR.272.2.10.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

1) 2 

2) 2 

3) 3 

1) 4 388 

2) 877,60 

3) 5 265,60 

1) umowa: 7200 zł brutto 

2) umowa: 1000 zł brutto 

3) unieważnienie 
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10. OR.272.2.11.2021 

Pełnienie wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu: Budowa 
hali sportowej wraz z łącznikiem  
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
w Gronowie 

 

 

Usługa 

 

 

5 

 

 

102 900 

 

 

umowa: 99 138 zł brutto 

11. OR.272.2.12.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 
określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

4 

 

łącznie: 4 400  

 

umowa: 3 000 zł brutto 

umowa: 3200 zł brutto 

12. OR.272.2.13.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 
określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

1) 1 

2) 1 

 

1) 1 723,12 

2) 7 754,04 

 

1) unieważnienie 

2) umowa: 15 000 zł brutto 

13. OR.272.2.14.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 
określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

1) 3 

2) 3 

 

1) 1 818,64 

2) 454,66 

 

umowa: 1550 zł brutto 

umowa: 700 zł brutto 

14. OR.272.2.15.2021 

Rozbiórka budynków, obiektów 

małej architektury i urządzeń 

budowlanych na terenie 

nieruchomości przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 80A, 82  

w Toruniu 

 

 

Roboty budowlane 

 

 

9 

 

 

79 969,20  

 

 

umowa: 84 900 zł brutto 
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15. 

OR.272.2.16.2021 

Dostawa i montaż systemu 

monitoringu wizyjnego na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Dostawa 

 

7 

 

44 173,19 

 

umowa: 55 228,49 zł brutto 

16. OR.272.2.17.2021 

Wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości 

 

Usługa 

 

 

1) 3 

2) 3 

 

 

1) 8 000 

2) 3 600 

 

umowa: 4600 zł brutto 

umowa: 3800 zł brutto 

Źródło. Opracowanie własne, Biuro Zamówień Publicznych  

 

Tabela 51. Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od 15 000 zł do 30 000 zł – przeprowadzone przez 

Zarząd Powiatu w trybie zapytania o cenę przedstawione 

 Nazwa zamówienia 

 

Wydział Rodzaj zamówienia 

(dostawa, usługa albo 

robota budowlana) 

Czym zakończyło się 

postępowanie 

(umowa/ 

unieważnienie) 

Kwota umowy 

brutto w zł 

1. Materiały eksploatacyjne 

do drukarek 

 

OR 

 

Dostawa 

 

 

umowa 

 

29 575,35 
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Źródł:. Opracowanie własne, Biuro Zamówień Publicznych  

 

2. Dostawa materiałów 

biurowych 

 

OR  

 

Dostawa 

 

umowa 

 

 

28 382,45 

3. Dostawa papieru 

kserograficznego 

 

OR 

 

Dostawa 

 

 

umowa 

 

24 361 

4.  

Środki czystości 

 

OR 

 

Dostawa 

 

 

umowa 

 

19 500 

5. Druk publikacji pt. 

"Świątynia pw. Chrystusa 

Króla w Grabowcu". 

 

EK 

 

Usługa 

 

umowa 

 

17 925,36 

6. Zakup gadżetów 

promocyjnych 

 

EK 

 

Usługa 

 

Umowa 

 

 

25 000 
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W roku 2021 Zarząd Powiatu Toruńskiego udzielił 5 zamówień na roboty budowlane o łącznej 

wartości 18 741 642,12 zł netto, 7 zamówień na dostawy o łącznej wartości 1 829 863,74 zł 

oraz 5 zamówień na usługi, których łączna wartość wyniosła 1 810 033,90 zł netto. Wartości 

te dotyczą zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa  

w dziale III ustawy Prawo zamówień publicznych. Na zamówienia, których wartość 

szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 zł netto Zarząd Powiatu Toruńskiego wydatkował 1 654 

414,37 zł netto. 

Starostwie Powiatowym obowiązuje pisemność umów przy zamówieniach publicznych 

powyżej 2.000 zł netto dla robót budowlanych i zakupu usług. Zawarcie pisemnej umowy  

z wykonawcą nie jest wymagane do zamówień poniżej 30.000 zł netto tylko w sytuacjach, gdy 

przedmiotem zamówienia są dostawy ogólnodostępnych towarów w sprzedaży detalicznej  

i hurtowej (np. sklep, hurtownia, giełda, targowisko itp.). Rejestr umów jest prowadzony  

w Wydziale Organizacyjnym. 

 

XIII. Projekty i inwestycje 

a. Projekty unijne  

1. Projekt „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja” 

 

Program/Poddziałanie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców 

Dane finansowe 

Wartość projektu: 589 650,00 zł. 

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) - 501 202,50 zł, budżet państwa 

(10%) - 58 965,00 zł, wkład własny (5%) – 29 482,50 zł. 

Okres realizacji projektu 

01.01.2020 – 30.04.2022 r. 

Adresaci projektu 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 Opis projektu 

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 118 pracowników Starostwa 

Powiatowego w Toruniu, w tym osób powyżej 50 r. życia, poprzez promocję zdrowia oraz 

opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia.  
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Na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów zdrowotnych pracowników Starostwa 

Powiatowego w Toruniu w ramach projektu zaplanowano działania i formy wspierające 

poprawę stanu zdrowia oraz promujących aktywny tryb życia. 

Główne działania 

Zad. 1. Aktywizacja ruchowa oraz konsultacje ze specjalistami usług zdrowotnych 

 zajęcia sportowe i aktywności w obiektach sportowo-rekreacyjnych akceptujących 

karty sportowe – wydano 135 kart, w większości ważnych przez 15 miesięcy.  

 indywidualne spotkania konsultacyjne z dietetykiem – dla ok. 70 osób, udzielono 700 

konsultacji.  

 indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą - pakiet 10 masaży dla 65 osób, zrealizowano 

650 zabiegów 

 doposażenie stanowiska pracy poprawiającego ergonomię miejsca pracy – zakupiono 

80 ergonomicznych foteli dla pracowników, planowany zakup kolejnych 20 foteli.  

Zad. 2. Konsultacje z psychologiem oraz pakiet antystresowy 

 indywidualne spotkania z psychologiem – wsparcie dla ok. 30 osób, zrealizowano 287 

konsultacji.  

 szkolenie z efektywnej obsługi klienta w trudnych i stresogennych sytuacjach– dla 5 

grup pracowników oraz naczelników.  

 opracowanie zestawu ćwiczeń relaksacyjnych dla pracowników. 
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2. Projekt „Zawodowo zakręceni” 

 

Program/Poddziałanie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

Dane finansowe 

Wartość projektu: 1 561 800,96 zł. 

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 1 327 530,81 zł, budżet państwa 

(5%) – 78 090,04 zł, wkład własny (10%) – 156 180,11 zł (w tym niepieniężny – 54 600,00 zł). 

Okres realizacji projektu 

01.03.2021 – 30.06.2023 r. 

Zasięg projektu 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

 Opis projektu 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 113 uczniów z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży poprzez dostosowane do wymogów rynku pracy 

rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażanie pracowni 

szkolnych. 

Grupa docelowa 

Młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego w: 

 Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Chełmży  

 Technikum w Chełmży 

https://www.powiattorunski.pl/grafika,66331,schemat-uczestnictwa-w-projekcie.jpg
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 Szkole Policealnej w Chełmży 

oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ww. szkół. 

 Główne działania  

W ramach projektu zorganizowane zostaną dla uczniów:  

 specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne (m.in. catering dietetyczny, kurs baristyczny, kurs 

cukierniczy, slow food w gastronomii, kurs wizażu i doboru fryzur),  

 szkolenia (m.in. zarządzania logistyką produkcji, kurs instalator sieci 

światłowodowych),  

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (m.in. kurs projektowania 

grafiki komputerowej, kurs podstaw mechatroniki, język angielski zawodowy, 

branżowe symulacje biznesowe) 

 wyjazdy edukacyjne na wyższą uczelnię i targi branżowe  

 wakacyjne, miesięczne staże uczniowskie.  

Ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych, staży i szkolenia doskonalącego skorzysta 23 

nauczycieli kształcenia zawodowego.  

Ponadto zakupione zostanie doposażenie dla pracowni zawodowych ZSP w Chełmży. 

Planowane wskaźniki realizacji projektu 

 113 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe, 

 36 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne (po stażach 

u pracodawców) 

 87 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne 

 23 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje. 

W 2021 roku skoncentrowano się na realizacji postępowań przetargowych i w związku z tym: 

 dokonano zakupu mebli do pracowni nauki zawodu oraz pracowni językowej –  

w wysokości 90 748,00 zł 

 rozpoczęto realizację przetargu na zakup sprzętu komputerowego do pracowni 

zawodowych – na kwotę 517 899,00 zł. 
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3. Projekt „EU-geniusz na poziomie” 

 

- OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-09-01 - 2023-06-30, 

- PARTNERZY PROJEKTU: Gmina Chełmża, Gmina Miasto Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina 

Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka, 

- GRUPA DOCELOWA: 3 nauczycieli oraz 1082 uczniów ze szkół kształcenia ogólnego,  

dla których organami prowadzącymi są Lider lub Partnerzy projektu, 
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- CEL PROJEKTU: rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego u 1058 

uczniów, wsparcie 24 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz przeszkolenie  

3 nauczycieli w terminie 01.09.2021 - 30.06.2023 w 24 szkołach objętych projektem, 

- GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU: 

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne  

z zakresu języka angielskiego i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, 

- certyfikowane kursy językowe dla 74 uczniów, 

- szkolenie dla 3 nauczycieli z zakresu terapii snoezelen, 

- zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata 

- GŁÓWNE WSKAŹNIKI: 

- 3 nauczycieli objętych szkoleniem w zakresie terapii snoezelen, 

- 24 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi objętych wsparciem, 

- 950 uczniów nabędzie dodatkowe kompetencje, 

- 1058 uczniów zostanie objętych dodatkowym wsparciem z zakresu języka angielskiego, 

- 3690 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego przygotowujących uczniów  

do egzaminu ósmoklasisty. 

- WARTOŚĆ PROJEKTU – 771 000,00 zł (w tym dofinansowanie UE 85%-655 350,00 zł, Budżet 

Państwa 10%-77 100,00 zł, wkład własny 5%-38 550,00 zł) 
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W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 29.11.2021 roku nie 

odbyły się żadne operacje finansowe w projekcie. Została przygotowana procedura 

rekrutacyjna uczniów i nauczycieli do projektu. Trwały prace przygotowawcze do zakupu 

wyposażenia Sali doświadczania świata w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

4. Projekt „EU-geniusz w świecie 3D” 

- OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 – 31.08.2023 

- PARTNERZY PROJEKTU: Gmina Chełmża, Gmina Miasto Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina 

Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina 

Kowalewo Pomorskie, 

- GRUPA DOCELOWA: 213 nauczycieli oraz 2000 uczniów ze szkół kształcenia ogólnego,  

dla których organem prowadzącym jest lider bądź partnerzy projektu, 

- CEL PROJEKTU: zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 

szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane 

metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni 

w sprzęt do nauczania eksperymentalnego do 31.08.2023r. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU:  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych, 

- realizacja zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D, 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi  

i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania, 

- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego. 

GŁÓWNE WSKAŹNIKI: 

- 198 nauczycieli objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych, 

- 39 szkół doposażonych w drukarki 3D, 

- 213 nauczycieli objętych wsparciem w projekcie, którzy wezmą udział w szkoleniach 

podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 

- 1990 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie, 

- 30000 godzin zajęć zrealizowanych metodą eksperymentu. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 226 635,00 zł 
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W roku 2021 realizowane były w projekcie zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, 

informatyki, projektowania 3D, programowania oraz robotyki. Przeprowadzone zostało 

szkolenie dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu naukowego oraz 

szkolenie dodatkowe z obsługi drukarek 3D i wydruków 3D. Łączna wartość wydatkowanych 

środków w 2021 roku przez wszystkich partnerów wyniosła 517 695,61 zł. Nie zostały 

zrealizowane wszystkie zaplanowane w budżecie i harmonogramie projektu zajęcia  

dla uczniów ze względu na nauczanie zdalne, hybrydowe i przebywanie całych klas  

na kwarantannach.  
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Wykres 32. Kwoty wydatkowanych łącznie środków przez poszczególnych partnerów projektu 

w 2021 r.  

 

Źródło. Opracowanie własne, Starostwo Powiatowe w Toruniu 
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5. Złożone wnioski o dofinansowanie projektów powiatowych ze środków 

zewnętrznych  

a. Polski Ład  

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu złożyło do rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych „Polski Ład” następujące wnioski o dofinansowanie inwestycji: 

1. Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – kwota 

wnioskowanej dotacji to 1 700 000 zł.  

2. Rozbudowa i remont dróg powiatowych 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo i 2021C 

Świerczynki – Ostaszewo – kwota wnioskowanej dotacji 13 300 000 zł.  

3. Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży oraz Domu Pomocy 

Społecznej w Wlk. Nieszawce – kwota wnioskowanego wsparcia to 7 225 000 zł.  

Spośród złożonych trzech wniosków dwa pierwsze uzyskały zgodę na wsparcie z Programu.  

b. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

W 2021 roku złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków rządowego programu 

„Sportowa Polska” inwestycji p.n. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole 

Szkół CKU w Gronowie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a Powiat Toruński otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 2 733 100 zł.  

c. Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

W ubiegłym Starostwo Powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa 

hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół CKU w Gronowie” ze środków 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 250 000 zł.  

Realizacja zadań ze środków zewnętrznych  

a. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

W ubiegłym roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne, które otrzymały 

wcześniej dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  

1. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół CKU w Gronowie” – 

kwota dofinansowania to 3 500 000 zł  

2. „Budowa hali maszyn rolniczych oraz Muzeum Techniki Rolniczej przy ZS CKU  

w Gronowie” – kwota dofinansowania to 2 792 000. zł  

3. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n. Wisłą”  

4. „Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży”  

5. „Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży” 

6. „DPS Browina – infrastruktura (drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.) „ 

7. „Modernizacja łazienek i wentylacji w ZS CKU Gronowo” 
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XIV. Inwestycje drogowe  

 

1. Zaprojektowanie oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno ÷ 

Działyń ÷ Mazowsze ÷ Czernikowo w m. Mazowsze od km 9+430 do km 9+640 na długości 

0,210 km 

Status zadania:  zrealizowane (projektuj-buduj) 

Wykonawca:    TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. 

Termin realizacji zadania: 13.01.2021 – 31.05.2021 r. 

Wartość robót budowlanych i dokumentacji projektowej : 69 402,00 zł brutto 

Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie prac polegających  

na budowie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 210 m 
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2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo ÷ Bobrowniki ÷ Włocławek w km 

0+046 – 0+541 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych 

Status zadania: zrealizowane  

Wykonawca:     TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o.  

Termin realizacji zadania:  12.08.2021 – 25.10.2021 r. 

Wartość robót budowlanych: 655 749,00 zł brutto 

Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(w wysokości 271.600 zł) oraz ze środków Powiatu Toruńskiego i Gminy Czernikowo 

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie nowego wyniesionego skrzyżowania w km 0+205, 

wyniesionych przejść dla pieszych w km 0+187 i 0+218 DP w ciągu ul. 3-go Maja, wykonanie 

(w miejscu istniejącego) nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w km 0+365 z kostki 

betonowej gr. 8 cm; wykonanie nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w KM 0+465  

z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie robót bitumicznych na odcinku 401 m, dodatkowo 

przejścia zostały doświetlone lampami zasilanymi prądem stałym, oraz zostały ustawione 

znaki aktywne D-6 oraz punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”. 
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3.Przebudowa dróg powiatowych nr 2004C, 2011C oraz 2019C w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 

Status zadania: w trakcie realizacji 

Wykonawca:     TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o.  

Termin realizacji zadania:  23.12.2021 r. – 30.04.2022 r.  

Łączna wartość robót budowlanych: 794 421,55 zł brutto 

Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(w wysokości 592.808 zł) oraz ze środków Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża, Łysomice, 

Zławieś Wielka 

 

 a) DP 2004C Łążyn ÷ Zarośle Cienkie ÷ Smolno w km 0+027 do 0+223 w m. Łążyn  

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej 

tarczy z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego wraz z najazdami, dodatkowo przejście 

zostanie wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, 

punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia, dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 196 m, ze względu na zły stan techniczny w ramach przebudowy po stronie 

północnowschodniej został rozebrany i wymieniony na nowy chodnik z kostki betonowej gr.  

6 cm. 
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b) DP 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 3+970 do 4+070 w m. Gostkowo  

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci 

wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście 

zostanie wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, 

punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia, dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 180 m  
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c) DP 2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża w km 3+777 do 3+973 w m. Browina  

Zakres rzeczowy obejmuje: budowę nowego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej 

tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostanie 

wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe 

elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 196 m, ze względu na zły stan techniczny w ramach przebudowy po stronie 

północnowschodniej został rozebrany i wymieniony na nowy chodnik z kostki betonowej gr. 8 

cm. 
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d) DP 2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża w km 4+237 do 4+433 w m. Brąchnówko  

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci 

wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście 

zostanie wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, 

punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 196 m.  
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4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych (w km 0+801 – 1+001 –  

ul. Wyszyńskiego w Chełmży) 

Status zadania: w trakcie realizacji 

Wykonawca:     TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o.  

Termin realizacji zadania:  23.12.2021 r. – 15.04.2022 r.  
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 Wartość robót budowlanych:  300 481,44 brutto 

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(w wysokości 200 000 zł) oraz ze środków Powiatu Toruńskiego i Miasta Chełmża 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej 

tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostanie 

wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe 

elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 200 metrów 
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5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych (w km 4+940 – 5+140 –  

ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży) 

Status zadania:    w trakcie realizacji 

Wykonawca:     TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o.  

Termin realizacji zadania:  23.12.2021 r. – 15.04.2022 r.  

Wartość robót budowlanych:  265 668,70 brutto 

 

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(w wysokości 200 000 zł) oraz ze środków Powiatu Toruńskiego i Miasta Chełmża 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej 

tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostanie 

wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe 

elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostanie również oświetlenie 

dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia  

na długości 200 metrów. 
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6. Remont drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo na odcinku w km 4+060 

do 4+860 na odcinku 0,8 km. 

Status zadania:    zrealizowane 

Wykonawca:    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. 

Termin realizacji zadania:  30.07.2021 - 06.09.2021r. 

 

Wartość robót budowlanych:   530 527,29 zł brutto 

Zakres rzeczowy robót obejmował: remont drogi na odcinku 800 metrów miał na celu 

poprawę stanu techn. odcinka poprzez: ułożenie nowej nawierzchni bitumiczne oraz 

wykonanie zjazdów. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza  

z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. 
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7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto 

w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km 

Status zadania: zrealizowane 

Wykonawca:     Redon Nakło Sp. z o.o. 

Termin realizacji zadania:  27.04.2021 - 10.12.2021r. 

Koszt zadania:     
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Wartość robót budowlanych:  1 722 912,98 zł brutto 

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(w wysokości 869 758 zł) oraz ze środków Powiatu Toruńskiego i Gminy Łubianka 

Zakres robót objął: Przebudowę drogi powiatowej na długości 1,449 km, szerokości 5,5m,  

w szczególności przebudowę skrzyżowań i budowę zatoki i peronu autobusowego, 

fragmentaryczną budowę chodnika wraz ze zjazdami, aktywne przejście dla pieszych  

z sygnalizacją wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego.  
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8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na 

dł. 2,050 km 

Status zadania:   zrealizowane 

Wykonawca:     Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o 

Termin realizacji zadania:  14.05.2021 - 09.12.2021r  

Wartość robót budowlanych:  2 170 494,73 zł brutto 

Zakres robót objął: Przebudowę drogi powiatowej na długości 2,050 km, szerokości 5,5m,  

w szczególności przebudowę skrzyżowań i budowę zatoki i peronu autobusowego, 

fragmentaryczną budowę chodnika wraz ze zjazdami, aktywne przejście dla pieszych  

z sygnalizacją wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. 
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9. Remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II, na odcinku 

Mierzynek – Młyniec II na łącznej długości 2,4 km 

Status zadania:   zrealizowane 

Wykonawca:     Zakład Drogowo Budowlany Rogowo. Sp. z o.o. sp. k. 

Termin realizacji zadania:  21.05.2021 - 22.07.2021r. 

Wartość robót budowlanych:  1 028 279,39 zł brutto 

Zakres robót objął: Remont drogi powiatowej na długości 2,4 km, miał na celu poprawę stanu 

techn. odcinków dróg poprzez: ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej (nakładka). 

Wykonanie fragmentu chodnika przy świetlicy wiejskiej oraz miejsc 10 parkingowych  

w m. Młyniec II, a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W zakres 

prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych  

do wartości 0,75m. 
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10. Budowa drogi rowerowej w ramach zadnia „Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – 

Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie” w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2010C  

o długości 4,225 km 

Status zadania:   zrealizowane 

Wykonawca:    TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o.  

Termin realizacji robót:  07.01.2021 – 06.12.2021 r. 

Wartość robót budowlanych: 2 949 727,03 zł brutto 

 

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 

Powiatu Toruńskiego i Gminy Lubicz. 

Zakres robót objął: wybudowanie drogi rowerowej z masy bitumicznej, 

o szerokości 2 m i długości 4,225 km, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej  

nr 2010C, który połączy m. Rogówko z Lubiczem Dolnym  

 

 

 

 

 

 

 

11. Budowa drogi rowerowej w ramach zadnia „Droga rowerowa Browina – Grzywna – 

Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie” w pasie drogowym drogi powiatowej  

nr 2026C o długości 4,223 km 

Status zadania:   realizację zadania zakończono 

Wykonawca:    BIOS S.C. Chełmża 
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Termin realizacji robót:  02.02.2021 – 31.12.2021 r. 

Wartość robót budowlanych: 3.140.273,45 zł brutto 

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 

Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża. 

Zakres robót objął: wybudowanie drogi rowerowej z masy bitumicznej, 

o szerokości 2 m i długości 4,223 km, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej  

nr 2026C, który połączy istniejące drogi rowerowe w m. Browina, Grzywna oraz Sławkowo. 

 

 

W roku 2021 w pasach dróg powiatowych zrealizowane zostały również inwestycje 

prowadzone przez partnerskie JST: 

Droga rowerowa Warszewice - Kończewice, DP 2016C, dł. 0,9 km, Gmina Chełmża, autor 

dokumentacji projektowej: f-a KFG Filip Grzelak z Poznania, wykonawca robót budowlanych: 

f-a BIOS z Chełmży, inwestor: Gmina Chełmża, partner: Powiat Toruński, powstały odcinek 

"spina" istniejące oraz budowane odcinki sieci dróg rowerowych i obejmuje kładkę  

na rz. Fryba. 
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Droga rowerowa Łubianka - Zamek Bierzgłowski, DP 2005C, Gmina Łubianka, dł. 1,05 km, 

autor dokumentacji projektowej: f-a ATS Tomasz Sulerzycki z Małej Nieszawki, wykonawca 

robót budowlanych: f-a REMIKOP z Torunia, inwestor: Gmina Łubianka, partner: Powiat 

Toruński, powstały odcinek umożliwia dotarcie z istniejącej ścieżki rowerowej Toruń - 

Łubianka - Unisław do Zamku Bierzgłowskiego. 

 

Droga rowerowa Brąchnowo - Brąchnówko, DP 2019C, dł. 1,62 km, Gmina Łubianka, autor 

dokumentacji projektowej: ATS Tomasz Sulerzycki z Małej Nieszawki, wykonawca robót 

budowlanych: f-a TRANSBRUK Barczyńscy z Pigży, inwestor: Gmina Łubianka, 

partner: Powiat Toruński, przedmiotowy odcinek stanowi pierwszy etap połączenia 

przebiegającej przez Brąchnowo ścieżki rowerowej Toruń - Leszcz - Warszewice - Kończewice 

- Chełmża ze ścieżkami Brąchnówko - Chełmża oraz Browina - Grzywna - Sławkowo. 
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1. Dokumentacje projektowe 

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I – 

Jedwabno – Toruń na odc. Młyniec – Grębocin w km od 0+700 do km 5+849 na dł. 5,149 km. 

 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak 

Termin realizacji dokumentacji: 10.02.2021 – 30.11.2021 r. 

Koszt dokumentacji:    149 814,00 zł brutto 

 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę 

odcinków dróg w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

W szczególności projektowane jest poszerzenie istniejącej jezdni, naprawa nawierzchni jezdni, 

wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa 

zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 

W roku 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadań z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Realizacja robót budowlanych  

na pierwszym odcinku (Młyniec – Jedwabno) – 2022 r. 
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2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice 

w km od 1+200 do km 4+763 na dł. 3,563 km. 

 

Status:    w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia wodno-prawnego 

Projektant:    Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak 

Termin realizacji dokumentacji: 10.02.2021 – 30.06.2022 r. 

Koszt dokumentacji:    127 182,00 zł brutto 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę 

odcinków dróg w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

W szczególności projektowane jest poszerzenie istniejącej jezdni, naprawa nawierzchni jezdni, 

wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa 

zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 
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3. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony – 

Zelgno w km od 0+000 do km 4+282 na dł. 4,282 km. 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak 

Termin realizacji dokumentacji:  10.02.2021 – 30.11.2021 r. 

Koszt dokumentacji:    139 605,00 zł brutto 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę 

odcinków dróg w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

W szczególności projektowane jest poszerzenie istniejącej jezdni, naprawa nawierzchni jezdni, 

wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa 

zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych – 2023 r. 

 

 

 

4. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - 

Kowróz w km od 0+000 do km 1+897 na dł. 1,897 km. 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak 

Termin realizacji dokumentacji: 10.02.2021 – 30.11.2021 r. 

Koszt dokumentacji:    61 869,00 zł brutto 
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Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę 

odcinków dróg w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

W szczególności projektowane jest poszerzenie istniejącej jezdni, naprawa nawierzchni jezdni, 

wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa 

zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 

 

 

 

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – 

Zarośle Cienkie w km 2+438 – 3+436 na długości 0,998 km 

 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki 

Termin realizacji dokumentacji: 01.03.2021 – 30.04.2021 r. 

Koszt dokumentacji:    7 380,00 zł brutto 

 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi 

gruntowej w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

W szczególności projektowane jest wykonanie nowej konstrukcji drogi, poszerzenie, 
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wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa 

zjazdów  

Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Realizacja robót budowlanych – 2022 r. 

 

 

 

6. Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 2032C Bierzgłowo – Zamek 

Bierzgłowski w km 0+000 – 2+921 na długości 2,921 km 

 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak 

Termin realizacji dokumentacji: 01.06.2021 – 31.10.2021 r. 

Koszt dokumentacji:    19 999,80 zł brutto 

 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w efekcie którego 

nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W szczególności projektowane jest 
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wykonanie nowej konstrukcji drogi, poszerzenie, wybudowanie utwardzonych poboczy, 

poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa zjazdów. 

Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Realizacja robót budowlanych – 2022 r.  

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 2132C Sitno ÷ Działyń ÷ Mazowsze ÷ Czernikowo od km 7+920 do km 8+950 

w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo”  

Status:      zrealizowana 

Projektant:      Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. Gdańsk 

Termin realizacji dokumentacji:  26.02.2021 – 30.10.2021 r. 

Koszt dokumentacji:     14 760,00 zł brutto 

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  

i wykonawczego budowy chodnika o łącznej długości 1030m i szerokości 1,5-2m. 
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8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2007C Ostaszewo – 

Łysomice w km 1+200 do 2+197 na długości około 0,997 km 

 

Status:     zrealizowana 

Projektant:     ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki 

Termin realizacji dokumentacji: 13.10.2021 – 30.01.2022 r. 

Koszt dokumentacji:    30 750,00 zł brutto 

 

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w efekcie 

której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W szczególności 

projektowane jest wykonanie nowej konstrukcji drogi, poszerzenie, wybudowanie 

utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa zjazdów. 

Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania dofinansowania – 2023 r. 
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Tabela 52. Inwestycje drogowe 

L.p. Nazwa postępowania Tryb postęp. 

 Wartość z 

umowy 

(brutto)  

Numer umowy i dzień 

podpisania 

1 

Wykonywanie remontów cząstkowych 

nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek 

rowerowych na terenie powiatu 

toruńskiego 

przetarg 

nieograniczony 

 481 361,00 zł  
PZD 11.253.08.2021 z dnia 

29.01.2021r 

 88 560,00 zł  
PZD 11.253.09.2021 z dnia 

29.01.2021r 

 312 420,00 zł  
PZD 11.253.10.2021 z dnia 

29.01.2021r 

2 

Budowa ścieżki rowerowej: Droga 

rowerowa Browina – 

Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, 

ekologicznie i bezpiecznie 

przetarg 

nieograniczony 

 3 090 197,07 

zł  

PZD 11.253.12.2021 z dnia 

29.01.2021r 

3 

Zakup i dostawa ciągnika  

z oprzyrządowaniem na potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu  

przetarg 

nieograniczony 
 199 260,00 zł  

PZD 11.253.04.2021 z dnia 

19.01.2021r 

4 

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowych na rozbudowy  

i przebudowy dróg powiatowych; nr 2020C, 

2022C, 2028C, 2035C w podziale  

na zadania. 

przetarg 

nieograniczony 

 149 814,00 zł  
PZD 11.253.14.2021 z dnia 

10.02.2021r 

 127 182,00 zł  
PZD 11.253.15.2021 z dnia 

10.02.2021r 

 139 605,00 zł  
PZD 11.253.16.2021 z dnia 

10.02.2021r 

 61 869,00 zł  
PZD 11.253.17.2021 z dnia 

10.02.2021r 

5 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C 

Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne 

Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km 

przetarg 

nieograniczony 

 1 722 912,98 

zł  

PZD 11.253.24.2021 z dnia 

27.04.2021r.  

6 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C 

Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 

na dł. 2,050 km 

przetarg 

nieograniczony 

 2 170 494,73 

zł  

PZD 11.253.26.2021 z dnia 

14.05.2021r 

7 
Remonty nawierzchni chodników  

i parkingów na terenie Powiatu Toruńskiego 
tryb podstawowy  369 624,00 zł  

PZD 11.253.27.2021 z dnia 

14.05.2021r.  

8 
Remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia 

– Mierzyniek – Młyniec II na odcinku 2,4 km  
tryb podstawowy 

 1 028 279,39 

zł  

PZD 11.253.29.2021 z dnia 

21.05 2021r 
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9 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 

chodników i ścieżek rowerowych na terenie 

Powiatu Toruńskiego 

tryb podstawowy 

 100 000,00 zł  
PZD 11.253.30.2021 z dnia 

05.07.2021r. 

 100 000,00 zł  
PZD 11.253.30.2021 z dnia 

05.07.2021r. 

 135 000,00 zł  
PZD 11.253.31.2021 z dnia 

05.07.2021r. 

 135 000,00 zł  
PZD 11.253.31.2021 z dnia 

05.07.2021r. 

 16 000,00 zł  
PZD 11.253.30.2021 z dnia 

05.07.2021r 

10 
Remont drogi powiatowej nr 2025C Mała 

Grzywna – Mirakowo na odc. 800 mb 
tryb podstawowy  530 527,29 zł  

PZD 11.253.32.2021 z dnia 

29.07.2021r. 

11 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C  

w podziale na etapy polegająca na poprawie 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych 

tryb podstawowy 

 193 864,43 zł  
PZD 11.253.33.2021 z dnia 

12.08.2021r. 

 179 916,96 zł  
PZD 11.253.34.2021 z dnia 

12.08.2021r. 

 264 133,05 zł  
PZD 11.253.35.2021 z dnia 

12.08.2021r. 

12 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 

chodników i ścieżek rowerowych na terenie 

Powiatu Toruńskiego 

tryb podstawowy 

 216 000,00 zł  
PZD 11.253.36.2021 z dnia 

30.08.2021r. 

 108 000,00 zł  
PZD 11.253.37.2021 z dnia 

30.08.2021r. 

13 

Zakup i dostawa materiałów 

uszorstniających: piasku i soli do obsługi 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, 

ścieżek i chodników 

tryb podstawowy 

 165 988,50 zł  
PZD 11.253.41.2021 z dnia 

12.10.2021r. 

 94 279,50 zł  
PZD 11.253.41.2021 z dnia 

12.10.2021r. 

14 

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek 

rowerowych na terenie Powiatu 

Toruńskiego 

tryb podstawowy  23 100,00 zł  
PZD 11.253.40.2021 z dnia 

30.09.2021r. 

15 

Przebudowę dróg powiatowych nr 2013C 

oraz 2019C w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych 

tryb podstawowy 

 265 668,70 zł  
PZD 11.253.45.2021 z dnia 

15.12.2021r. 

 300 481,44 zł  
PZD 11.253.46.2021 z dnia 

15.12.2021r. 
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16 

Przebudowa dróg powiatowych nr 2004C, 

2011C oraz 2019C w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych” 

tryb podstawowy  794 421,55 zł  
PZD 11.253.47.2021 z dnia 

15.12.2021r. 

17 

Rozbudowa i remont dróg powiatowych nr 

1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo i nr 

2021C Świerczynki – Ostaszewo” 

tryb podstawowy 

 6 880 772,90 

zł  

PZD 11.253.01.2021 z dnia 

10.01.2022r. 

 6 589 779,27 

zł  

PZD 11.253.02.2021 z dnia 

10.01.2022r. 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Zarządu Dróg 
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XV. Podsumowanie  

 

Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu Toruńskiego  

w 2021 roku. Z uwagi na pandemię , dla samorządu był to bez wątpienia czas nowych wyzwań 

i dodatkowych obowiązków, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie jednostek 

organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, weryfikując ich plany, wytaczając nowe zadania  

i zmuszając do reorganizacji dotychczasowej pracy. 

Skutki pandemii zmieniły radykalnie funkcjonowanie administracji w 2021 roku. Z jednej 

strony poprzez narzucone restrykcje i obostrzenia zmieniła się organizacja pracy w starostwie 

i jednostkach organizacyjnych. Wprowadzono dyżury i pracę zdalną urzędników, szkoły po raz 

kolejny przeszły na zdalne nauczanie, zastosowano również zdalne formy aktywizacji 

podopiecznych placówek społecznych. Zmieniła się także forma obsługi klientów Starostwa – 

ograniczono bezpośredni kontakt z interesantami, zachęcając ich jednocześnie do częstszych 

kontaktów elektronicznych i telefonicznych. 

Pojawienie się nowych zadań oraz narzucone restrykcje i ograniczenia sprawiły,  

że w wielu obszarach w 2021 r. nie udało się utrzymać wszystkich pozytywnych tendencji 

wzrostowych w zakresie oceny działań strategicznych. Osłabienie wartości wskaźników 

zaobserwowano przede wszystkim w przypadku planowanych wydarzeń, które z uwagi  

na obostrzenia nie mogły się odbyć (szkolenia, konferencje, imprezy, warsztaty itp.). 

Pomimo pandemii i wynikających stąd ograniczeń rok 2021 należy ocenić jako dobry  

pod względem realizowanych zadań, inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju. 

W obszarze administracji nie odnotowano spadków, a wręcz zanotowano wzrost liczby 

załatwianych spraw czy też wydanych decyzji (np. liczba zarejestrowanych pojazdów, liczba 

obiektów na które wydano pozwolenia na budowę). Zjawiska te należy wiązać z dynamicznym 

rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu, o którym świadczą utrzymujące się w dalszym 

ciągu rosnące statystyki w zakresie wzrostu liczby ludności i podmiotów gospodarczych  

czy intensyfikacji ruchu budowlanego. W 2021 r. wzrosła także liczba korespondencji 

przychodzącej do urzędu, i - co ważne - korespondencji składanej przez ePUAP.  

Na podkreślenie zasługują także działania Powiatu Toruńskiego w obszarze nieopłatnej 

pomocy prawnej, w związku z ustawowym zadaniem nałożonym na samorząd powiatowy. 

Mieszkańcy, mimo pandemii, mogli korzystać z porad w ramach działalności (czasowo  

w formie zdalnej) punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiat. 

Niewątpliwie obiektywną ocenę działań naszego powiatu stanowi doskonały wynik  

w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, w jakim w 2021 roku Powiat Toruński zajął  

3. miejsce w kraju i pierwsze w województwie. 

Wszystkie wymienione powyżej zadania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz działalności 

Powiatu Toruńskiego w 2021 roku. Poza niniejszym Raportem szczegółowy zakres informacji 

o działaniach powiatu można znaleźć w sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Toruńskiego, a także sprawozdaniach dotyczących realizacji strategii i programów 

sektorowych. Wszystkie te dokumenty dają podstawę do wytyczenia dalszych kierunków 

działania oraz ustalenia szczegółowych priorytetów na najbliższe lata działalności samorządu. 
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Spis tabel 

 

NR TABELI NAZWA TABELI NR STRONY 
1 Powiat Toruński, podział administracyjny 5 

2 
 

Liczba i płeć mieszkańców powiatu 
toruńskiego 

5 

3 Główne zadania Wydziału Architektury  
i Budownictwa w 2021 r. 

14 

4 Liczba porad udzielonych w 2021 roku  
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej  
i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego 

20 

5 Projekty realizowane w 2021 r. w ramach 
budżetu obywatelskiego 

50 

6 Dane dotyczące edycji budżetu 
obywatelskiego 

55 

7 Szkoły powiatowe dla młodzieży w podziale 
na typy szkół 

56 

8 Formy kształcenia dla dorosłych 56 

9 Liczba uczniów/słuchaczy (na podstawie SIO) 57 

10 Liczba uczniów 58 

11 Kierunki kształcenia zawodowego w 2021 
roku 

58 

12 Kierunki kształcenia na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych 

60 

13 Zatrudnienie w roku 2020/2021 (dane SIO) 61 

14 Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 
(dane SIO) 

61 

15 Nauczyciele z podziałem na stopnie awansu 
zawodowego 

62 

16 Działalność Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 

63 

17 Okres realizacji: październik – grudzień  2021 
r. 

64 

18 Okres realizacji: październik - grudzień   2021 
r. 

64 

19 Powiatowy Fundusz Stypendialny 70 

20 Remonty i inwestycje 70 

21 Oświatowa subwencja ogólna 73 

22 Liczba uczestników zajęć oraz dotowanie 
placówki niepublicznej w 2021 r. 

74 

23 Decyzje administracyjne wydane dla DPS 78 

24 Ilość osób oczekujących na umieszczenie  
w DPS W 2021 r. 

82 

25 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności – 498 879,73 zł. 

84 

26 Zakres realizacji zadania 124 
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27 Wydatki 128 

28 Zestawienie zadań zleconych przez powiat 
toruński w 2021 roku – podsumowanie 

136 

29 Społeczni Opiekunowie Zabytków  
w Powiecie Toruńskim 

142 

30 Gminne Ewidencje Zabytków 145 

31 Dotacje udzielone przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 2021 rok 

147 

32 Dotacje Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
2021 r. 

147 

33 Rejestr i ewidencja zabytków 149 

34 Komenda Miejska Policji 151-167 

35 Ilość zdarzeń powstałych na terenie 
działania KM PSP w Toruniu w 2021 roku 

171 

36 Charakterystyczne pożary, które wystąpiły 
na terenie powiatu toruńskiego w 2021 r. 

171 

37 Ilość prowadzonych działań związanych  
z likwidacją pożarów powstałych na terenie 
powiatu toruńskiego z rozbiciem  
na poszczególne gminy ze względu na rodzaj 
obiektu 

173 

38 Najczęstsze przyczyny powstania pożarów  
w 2020 roku na terenie powiatu toruńskiego 

174 

39 Ważniejsze miejscowe zagrożenia na terenie 
powiatu toruńskiego w 2021 roku 

175 

40 Ilość prowadzonych interwencji przez 
jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP  
w powiecie toruńskim związane z likwidacją 
miejscowych zagrożeń za względu na rodzaj 
obiektu 

176 

41 Ilość kontroli w poszczególnych obiektach 176 

42 Kontrole w wybranych obiektach na terenie 
powiatu toruńskiego 

177 

43 Struktura stwierdzonych nieprawidłowości 
w wybranych obiektach 

178 

44 Wybrane choroby zakaźne w powiecie 
toruńskim ziemskim w roku 2021 - liczba 
zachorowań 

180 

45 Wykaz sprzętu i materiałów zakupionych 
przez Starostwo Toruńskie, otrzymanych  
z puli Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, 
Marszałka Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego rozdysponowanych na 
potrzeby podejmowanych działań 
profilaktycznych związanych z zagrożeniem 
COVID 19 na dzień 11.04.2022 r. 

183 
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46 Podsumowanie sytuacji w zakresie 
występowania HPAI u drobiu w woj. 
kujawsko-pomorskim w sezonie 2021/2022 

189 

47 Wydatkowane środki w 2021 r. 196 

48 Zestawienie postępowań 
przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu 
Toruńskiego w 2021 r. zawiera poniższa 
tabela 

201 

49 Zestawienie zamówień przeprowadzonych 
przez Zarząd Powiatu w trybie 
konkurencyjności (postępowania 
finansowane ze środków unijnych,  
o wartości szacunkowej od 50 000 do 130 
000 zł) 

204 

50 Postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej od 30 
000 zł do 130 000 zł – przeprowadzone przez 
Zarząd Powiatu w trybie analizy rynku 
przedstawione zostały w tabeli poniżej 

205 

51 Postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej od 15 
000 zł do 30 000 zł – przeprowadzone przez 
Zarząd Powiatu w trybie zapytania o cenę 
przedstawione 

208 

52 Inwestycje drogowe 248 

 

Spis wykresów 

 

NR WYKRESU NAZWA WYKRESU NR STRONY 

1 Populacja – powiat toruński w latach 1995 – 
2021 

6 

2 Decyzje wydane w Wydziale Komunikacji  
i Transportu w latach 2020-2021 

11 

3 Liczba wydanych tablic i dokumentów 12 

4 Liczba spraw AB 2017 - 2021 16 

5 Powiat Toruński w Rankingu ZPP 43 

6 Średnie oceny postrzeganej jakości usług  
w SP Toruń 

46 

7 Ocena pięciu wymiarów jakości usług w SP 
Toruń 

46 

8 Średnia ocena satysfakcji 47 

9 Priorytety w zakresie działań doskonalących 
– wyznaczniki wartości usług SP w Toruniu 
uporządkowane od najniżej do najwyżej 
ocenionego w obrębie zarówno 
drugorzędnego (słupki oznaczone na szaro), 

48 
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jak i pierwszorzędnych (słupki oznaczone  
na czarno) wymiarów jakości 

10 Wydatki na oświatę a subwencja 74 

11 Średnie wynagrodzenia nauczycieli  
w Powiecie Toruńskim w podziale na stopnie 
awansu zawodowego 

75 

12 Kontrole PINB 87 

13 Decyzje i postanowienia wydane przez PINB 87 

14 Obiekty budowlane przekazane  
do użytkowania 

88 

15 Ocena działalności Policji (% dobrych ocen 
od marca 2013 r. do września 2021 r.) 

168 

16 Ocena działalności różnych instytucji (% 
dobrych ocen od września 2020 r.  
do września 2021 r.) 

168 

17 Poczucie bezpieczeństwa w kraju (% dobrych 
ocen w maju 2021 r.) 

169 

18 Poczucie bezpieczeństwa w miejscu,  
w którym się mieszka ((dzielnica, osiedle, 
wieś), % dobrych ocen w maju 2021 r.) 

170 

19 Ilość zdarzeń na terenie działania KM PSP  
w Toruniu 

170 

20 Ilość pożarów na terenie powiatu 
toruńskiego: 335 

172 

21 Ilość miejscowych zagrożeń na terenie 
powiatu toruńskiego: 1334 

174 

22 Lokalizacja ognisk/przypadków HPAI H5N8  
w Polsce w sezonie 2021/2022 

189 

23 Poziom i stopy bezrobocia 190 

24 Poziom rejestracji bezrobotnych 191 

25 Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych 192 

26 Struktura osób bezrobotnych 192 

27 Wykształcenie osób bezrobotnych 193 

28 Bezrobotni w podziale na kategorie wiekowe 193 

29 Oferty pracy 194 

30 Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne 195 

31 Środki wydatkowane w 2021 r. 197 

32 Kwoty wydatkowanych łącznie środków 
przez poszczególnych partnerów projektu  
w 2021 r. 

218 
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Załącznik do  

Raportu o stanie Powiatu Toruńskiego 

 

Realizacja uchwał Rady Powiatu Toruńskiego w 2021 roku 

(I i II półrocze) 

 

Lp. Nr uchwały Data W sprawie Realizacja 

1. XXII/137/2021 28.01.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 120.386.607 zł. 
Wydatki 136.688.355 zł. 
Deficyt 16.301.748 zł. 

2. XXII/138/2021 28.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wskazano źródła finansowania zwiększonego deficytu. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 

3. XXII/139/2021 28.01.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego 

Zmiana Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 
Powiatu Toruńskiego była spowodowana koniecznością 
dostosowania nazwy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Chełmży 
do przepisów obowiązującego prawa oraz zapisów aktu 
założycielskiego, czyli Uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Nr 2 Specjalnej w Chełmży w Branżową Szkołę I Stopnia  
Nr 2 Specjalną w Chełmży. Nazwa szkoły została zmieniona  
i dostosowana do obowiązujących przepisów prawa oraz do 
zapisów aktu założycielskiego. Uchwała została przekazana 
szkole i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. 

4. XXII/140/2021 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 
Powiat Toruński prawa własności nieruchomości 
oznaczonych geodezyjnie nr 139/1 o pow. 

Aktem notarialnym z dnia 01.06.2021 r. Rep. A Nr 10889/2021 
Powiat Toruński nabył nieruchomość położoną w Toruniu przy 
ulicy Skłodowskiej-Curie, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 
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0,9076 ha i 139/2 o pow. 0,5100 ha w Toruniu, 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

139/1 i 139/2, przeznaczone na budowę i utrzymanie 
pomieszczeń dla organów władzy - Powiatu Toruńskiego. 

5. XXII/141/2021 28.01.2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie 

Petycja rozpatrzona na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznana 
został za niezasługującą na uwzględnienie. Zainteresowani 
zostali poinformowani.  

6. XXII/142/2021 28.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji 
Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2021 rok 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie wszystkie Plany 
pracy Komisji zostały zrealizowane. Tematy niezrealizowane 
zostały ujęte w Planach Pracy na 2022 r.  

7. XXIII/143/2021 25.02.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 
2021 r. 

Dochody 121.104.524 zł. 
Wydatki 137.406.272 zł. 
Deficyt - b.z 

8. XXIII/144/2021 25.02.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026. 

 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 

9.  XXIII/145/2021 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli 
wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego 
transportu zbiorowego, dla których 
organizatorem jest Powiat Toruński oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. 

Zaktualizowano wykaz linii komunikacyjnych o linie: 
1) Chełmża - Nowa Chełmża - Pluskowęsy - Zelgno - Dźwierzno - 
Zelgno - Zalesie - Pluskowęsy – 
Chełmża; 
2) Chełmża – Kończewice – Bogusławki – Nawra – Kończewice – 
Chełmża. 
3) Chełmża - Dziemiony - Witkowo - Liznowo - Zelgno Bezdół - 
Grzegorz - Dziemiony - Skąpe –Chełmża. 

10. XXIV/146/2021 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 r. 

Dochody 121.213.000 zł. 
Wydatki 137.514.748 zł. 
Deficyt - b.z 

11. XXIV/147/2021 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Wprowadzono zmiany w poziomie wydatków z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

12. XXV/148/2021 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2021-2023. 

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja  
3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej, zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych 
zawodowych funkcjonujących w powiecie. Celem głównym 
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programu pozostaje tworzenie i wspieranie form pieczy 
zastępczej, w tym m.in. promowanie i rozwój form rodzinnego 
rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie wsparcia osobom 
w pieczy zastępczej, wsparcia usamodzielnianym wychowankom 
pieczy zastępczej.  
Program realizowany na bieżąco poprzez działania kadry PCPR, 
która prowadzi poradnictwo, wsparcie psychologiczne, 
wypłacała obligatoryjne, jak i fakultatywne formy wsparcia dla 
dzieci w pieczy, rodziców zastępczych i osób usamodzielnianych, 
promuje ideę rodzicielstwa zastępczego. 

13. XXV/149/2021 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2030. 

Komunikat Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 maja 2021 r. 
o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 
Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030 został ogłoszony 
18.05.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego pod poz. 2593. 

14. XXV/150/2021 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz 
regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych  
i ponadgimnazjalnych. 

Został zmieniony wniosek o stypendium, co ułatwiło zbieranie 
danych niezbędnych do sporządzenia listy wypłat dla 
stypendystów w roku szkolnym 2021/2022. Uchwała została 
wraz z nowym wnioskiem zamieszczona na stronie internetowej 
w dziale informacji o stypendiach. 

15. XXV/151/2021 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 124.454.054 zł. 
Wydatki 142.831.476 zł. 
Deficyt - 18.377.422 zł. 

16. XXV/152/2021 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021 – 2026. 

Wskazano źródła finansowania zwiększonego deficytu. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 

17. XXV/153/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Chełmża. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

18. XXV/154/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Chełmża. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

19. XXV/155/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Chełmża. 

Kwota pomocy finansowej na zadanie” Zakup nowego ciężkiego 
wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skąpe” nie została 
przekazana z uwagi na brak zakupu ze strony OSP. 
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20. XXV/156/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Lubicz. 

Kwota pomocy finansowej na transport uczniów do szkoły  
w Gronowie została rozliczona do 31.01.2022 r. 

21. XXV/157/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

22. XXV/158/2021 29.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Łysomice. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

23. XXV/159/2021 29.04.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania 
zarządzania publiczną drogą powiatową. 

Zgodnie z podjętą uchwałą zarządzanie publiczną drogą 
powiatową nr 2016C zostało powierzone Gminie Chełmża.  

24. XXV/160/2021 29.04.2021 r. w sprawie przekazania zgodnie z właściwością 
petycji z dnia 15 i 17 lutego 2021 r. dotyczących 
sposobu gospodarowania powiatowym zasobem 
nieruchomości. 

Petycja została przekazana zgodnie z właściwością.  

25. XXVI/161/2021 27.05.2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów  
do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Toruniu.  

Zgodnie z uchwałą wybrano przedstawicieli do Powiatowej Rady 
Rynku Pracy: 
-Danuta Kwiatkowska, 
- Łukasz Kowalski, 
- Wiesław Kazaniecki  

26. XXVI/162/2021 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. 

Kwota pomocy finansowej na zadania: 
„Zakup wyposażenia do remontowanego budynku harcówki  
w miejscowości Górsk” 
„Prace budowlane w Szkole Podstawowej w miejscowości 
Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP  
w Chełmży”  
została rozliczona do 31.01.2022 r 

27. XXVI/163/2021 27.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 

28. XXVI/164/2021 27.05.2021 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 2882. Zgodnie z przyjętym 
trybem ogłoszono nabór do Rady Pożytku. Członków Rady 
Pożytku powołano Uchwałą Nr 487/2021 ZPT. 

29. XXVII/165/2021 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Toruńskiego za rok 2020. 

Rada Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie powiatu 
udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego.  
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30. XXVII/166/2021 24.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu, sprawozdania 
finansowego oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2020. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone; absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Toruńskiego zostało udzielone. 

31. XXVII/167/2021 24.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 125.255.764 zł. 
Wydatki 143.633.186 zł. 
Deficyt - zł. 

32. XXVII/168/2021 24.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 

33. XXVII/169/2021 24.06.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 
terenie powiatu toruńskiego na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu. 

Rada Powiatu uchwaliła stawki opłat za zajecie pasa drogowego 
dróg powiatowych których zarządcą jest Zarząd Powiatu 
Toruńskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz opłat  
za udostępnienie kanału technologicznego. Ustalono dzienne 
stawki opłat, roczne stawki opłat. Do pobierania opłat 
upoważniono Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. 

34. XXVII/170/2021 24.06.2021 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych z kwalifikacją 
wojskową w roku 2021. 

Zarząd podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 
porozumienie mające na celu usprawnienie procesów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej na terenie powiatu toruńskiego. Porozumienie 
dotyczy wykonywanych zadań oraz finansowania  
(w formie dotacji). 

35. XXVIII/171/2021 22.07.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 125.868.680 zł. 
Wydatki 144.246.102 zł. 
Deficyt - bz. 

36. XXIX/172/2021 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 130.407.831 zł. 
Wydatki 142.948.253 zł. 
Deficyt - 12.540.422 zł. 

37. XXIX/173/2021 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 
Wprowadzono źródło finansowania deficytu budżetowego. 
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38. XXIX/174/2021 26.08.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

39. XXIX/175/2021 26.08.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

Kwota pomocy finansowej na zadanie „Doposażenie nowego 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łubiance” została rozliczona do 31.01.2022 r. 

40.  XXIX/176/2021 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Chełmża. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

41. XXIX/177/2021 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Wprowadzono zmiany w poziomie wydatków z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

42. XXIX/178/2021 26.08.2021 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Art. 19 ustawy o pomocy społecznej, określający zadania własne 
powiatu w pkt. 12 wskazuje bezpośrednio na obowiązek 
prowadzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – 
ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawodawca w art.112a 
cytowanej ustawy umożliwia połączenie powiatowego centrum 
pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej 
zaznaczając, że w takim przypadku ośrodek interwencji 
kryzysowej działa w strukturze powiatowego centrum pomocy 
rodzinie. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwiło realizację 
przez powiat ustawowego zadania przy jednoczesnej 
optymalizacji kosztów z tym związanych. W ramach 
realizowanych działań, wynikających z zadań OIK, prowadzone 
były przez PCPR działania polegające na udzielaniu pomocy 
psychologicznej, poradnictwie (socjalnym i prawnym) osobom, 
rodzinom, które z uwagi na wystąpienie sytuacji 
konfliktowych/kryzysowych o takie wsparcie występowały do 
naszej jednostki. Wsparcie w tym zakresie udzielane zarówno 
rodzicom zastępczym, małoletnim wychowankom pieczy, jak  
i osobom z ich otoczenia. 

43. XXIX/179/2021 26.08.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Konsekwencją uchwał Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 
sierpnia 2021r. nr XXIX/178/2021 w sprawie utworzenia Ośrodka 
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Interwencji Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu była potrzeba uwzględnienia  
w statucie PCPR zmian wynikających z rozwiązań przyjętych przez 
Radę Powiatu Toruńskiego. 

44. XXIX/180/2021 26.08.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Zamojskiego w formie dotacji celowej 
na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. 

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy 
prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Ze względu na 
powyższe oraz fakt, iż Powiat Toruński nie dysponuje domem dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zasadnym 
pozostawała realizacja tego zadania poprzez zabezpieczenie 
miejsc dla ewentualnych beneficjentów w istniejącej tego typu 
placówce w innym powiecie. Ośrodkiem wsparcia spełniającym 
wymogi ustawowe, gotowym do współpracy z Powiatem 
Toruńskim w zakresie zabezpieczenia miejsc dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pozostawał Dom dla 
Samotnych Matek z Dziećmi w Łabuniach, prowadzony przez 
Powiat Zamojski. Na mocy zawartej umowy (dotacja od 5 100,00) 
zabezpieczał on przedmiotowe miejsca w 4 kwartale dla 
potencjalnych beneficjentów z Powiatu Toruńskiego. 

45. XXX/181/2021 30.09.2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 131.205.893 zł. 
Wydatki 143.746.315 zł. 
Deficyt - bz. 

46. XXX/182/2021 30.09.2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 
 

47. XXX/183/2021 30.09.2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Wprowadzono zmiany w poziomie wydatków z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

48. XXX/184/2021 30.09.2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Łubianka. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 
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49. XXX/185/2021 30.09.2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej Gminie Łysomice. 

Kwota pomocy finansowej na zadanie ”Zakup wyposażenia 
specjalistycznego (pompa pływająca) do nowego pojazdu 
pożarniczego dla OSP w Gostkowie” została rozliczona do 
31.01.2022 r. 

50. XXXI/186/2021 4.11.2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 
2021 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

Uchwała przekazana do realizacji.  

51. XXXI/187/2021 4.11.2021 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Powiatu Toruńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022. 

Program przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag. Program 
współpracy (…) opublikowano w BIP i na stronie internetowej 
urzędu. Zadania określone w przyjętym Programie współpracy 
(…) realizowane są w 2022 r. 

52. XXXI/188/2021 4.11.2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2022 roku na obszarze Powiatu 
Toruńskiego. 

Uchwała przekazana do stosowania przez podmiot pełniący 
usługę usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów 
pływających w 2022 roku na obszarze Powiatu Toruńskiego 

53. XXXI/189/2021 4.11.2021 r.  w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za 
usuwanie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 

Uchwała przekazana do stosowania przez podmiot pełniący 
usługę usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu 
strzeżonego.  

54. XXXI/190/2021 4.11.2021 r.  w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla 
Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Oddelegowano do udziału w pracach wspólnej dla Gminy Miasta 
Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Radnego Andrzeja Jałochę. 

55. XXXI/191/2021 4.11.2021 r.  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 
Powiatu Toruńskiego do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyznaczono dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego 
do udziału w pracach Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji na lata 2021 – 
2024: 
1) Panią Danutę Kwiatkowską; 
2) Pana Andrzeja Siemianowskiego. 
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56. XXXI/192/2021 4.11.2021 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 124.369.244 zł. 
Wydatki 137.061.325 zł. 
Deficyt - 12.692.081 zł.  

57. XXXI/193/2021 4.11.2021 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 
Określono źródła finansowania deficytu budżetowego. 

58. XXXI/194/2021 4.11.2021 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań przyjętych do realizacji w roku 2021  
w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wprowadzono zmiany w poziomie wydatków z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

59. XXXI/195/2021 4.11.2021 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Zławieś Wielka. 

Uchwała o zmianie uchwały dot. zadań „Zakup wyposażenia do 
remontowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk”, 
„Wydatki inwestycyjne – wykonanie instalacji gazowej wraz  
z kotłownią dla budynku harcówki w miejscowości Górsk”, 
„Prace budowlane w Szkole Podstawowej w miejscowości 
Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP  
w Chełmży” – została zrealizowana i rozliczona do dnia 
31.01.2022 r. 

60. XXXI/196/2021 4.11.2021 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Toruńskiego.  

Ustalone zostało wynagrodzenie dla Starosty Toruńskiego.  

61. XXXI/197/2021 4.11.2021 r.  w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych. 

Ustalono wynagrodzenie dla radych.  

62. XXXI/198/2021 4.11.2021 r.  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
sytuacji rolników poszkodowanych przez GPR 
„Ziarno” w Cichoradzu. 

Podjęta uchwała została przekazana przekazania do Prezesa 
Rady Ministrów. 

63. XXXII/199/2021 14.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2022. 

Dochody 144.412.223 zł. 
Wydatki 165.132.921 zł. 
Deficyt - 20.720.698 zł. 

64. XXXII/200/2021 14.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 
2022 – 2028. 

Uchwalono wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2028. 
Określono źródła finansowania deficytu na rok 2022 i lata 
następne. 

65. XXXII/201/2021 14.12.2021 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do 
realizacji w roku 2022 w ramach środków 

Ustalono poziom wydatków na rok 2022 w zakresie planu 
finansowego PFRON w wysokości wydatków roku 2021. 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

66. XXXII/202/2021 14.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Dochody 128.010.439 zł. 
Wydatki 136.048.014 zł. 
Deficyt - 8.037.575 zł. 

67. XXXII/203/2021 14.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. 
Określono źródła finansowania deficytu budżetowego. 

68. XXXII/204/2021 14.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Wprowadzono zmiany w poziomie wydatków z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

69. XXXII/205/2021 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Kwoty wydatków niewygasających zostały do końca 2021 r. 
przekazane na odrębne konto bankowe powiatu i ujęto  
je sprawozdaniu RB – 28 za rok 2021. 

70. XXXII/206/2021 14.12.2021 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest 
Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano porozumienie z gminą 
Chełmża i uruchomiono przedmiotowe linie komunikacyjne.  

71. XXXII/207/2021 14.12.2021 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest 
Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano porozumienie z gminą 
Łubianka i uruchomiono przedmiotowe linie komunikacyjne. 

72. XXXII/208/2021 14.12.2021 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest 
Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano porozumienie z gminą Wielka 
Nieszawka i uruchomiono przedmiotowe linie komunikacyjne. 
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73. XXXII/209/2021 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym o charakterze użyteczności 
publicznej na terenie powiatu toruńskiego. 

Rada Powiatu uchwaliła ceny za usługi przewozowe  
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  
o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych 
przewozach pasażerskich, przy czym ceny te maja charakter cen 
maksymalnych. 

74. XXXII/210/2021 14.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka.  

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

75. XXXII/211/2021 14.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Chełmża. 

Kwota pomocy finansowej na inwestycje drogowe została 
rozliczona do 31.01.2022 r. 

76. XXXII/212/2021 14.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie 
procedury nadania sztandaru Powiatowi 
Toruńskiemu oraz upoważnienia Zarządu 
Powiatu Toruńskiego do prowadzenia w tym celu 
działań. 

Rada wyraziła wolę na wszczęcie procedury nadania sztandaru.  

77. XXXII/213/2021 14.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2022 rok. 

Plan Kontroli Komisji na 2022 rok został przyjęty, jest w trakcie 
realizacji.  

78. XXXII/214/2021 14.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji 
Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2022 rok. 

Plany pracy zostały przyjęte, są w trakcie realizacji.  

 

 


