
Powiat Toruński 
– bliżej mieszkańców

Współpraca z samorządami, partycypacja, inwestycje i inicjatywy
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Mieszkańcy gmin = mieszkańcy powiatu
• Powiat składa się z dziewięciu JST 

– ośmiu gmin wiejskich 
i jednej gminy miejskiej,
• Wszystkie działania inwestycyjne i 

inicjatywy Powiatu realizowane są 
z myślą o mieszkańcach tych gmin,
• Rolą Powiatu jest inicjowanie 

i koordynowanie działań służących 
poprawie życia mieszkańców,
• Mieszkańcy samorządów 

w powiecie to mieszkańcy powiatu
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Zmieniamy powiat

- Samorząd Powiatu prowadzi szkolnictwo 
ponadpodstawowe i domy pomocy społecznej,
- Poza prowadzeniem jednostek duży nacisk 

kładziemy na inwestycje – finiszują prace w ZS 
CKU w Gronowie, trwają w ZS im Unii 
Europejskiej i w ZSP w Chełmży,
- Na przełomie 2022 i 2023 roku planowane jest 

oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku nad Wisłą,
- W tym i w przyszłym roku zaplanowano szereg 

prac remontowych w domach pomocy 
społecznej,
- Inwestycje w oświatę i opiekę społeczną to 

odpowiedź na potrzeby młodzieży i seniorów. Na zdjęciu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą
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W Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Gronowie trwa budowa hali 
sportowej.

Koszt inwestycji: 12 656 700 zł

Dofinansowania:
- RFIL: 3 500 000 zł
- Sportowa Polska 2020:

2 733 100 zł
- UMWKP – 1 000 000 zł

Hala na maszyny rolnicze w ZS 
CKU Gronowo jest już gotowa!

Koszt inwestycji: 2 792 000 zł

Całość finansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

Remonty w ZSP w Chełmży:
Za generalny remont odpowiada 
firma Urbański Sp. z o.o. z r.

Koszt inwestycji: 4 500 000 zł

Źródła finansowania: Polski Ład. 
Fundusz Inwestycji Strategicznych

Największe inwestycje w powiatową oświatę 
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- Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 
w Chełmży – zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu”.

Koszt inwestycji: 1 556 420 zł

- Budowa sali gimnastycznej – zadanie realizowane przez 
Powiat Toruński i Miasto Chełmża, dofinansowane ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Koszt inwestycji: 3 200 000 zł (127 000 zł ze środków Powiatu)

- Budowa nowej siedziby Filii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dobrzejewicach

 Koszt inwestycji: 1 137 000 zł – całość pochodzi ze środków 
własnych Powiatu Toruńskiego.
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Inwestycje w opiekę społeczną/wsparcie 
seniorów

• Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Osieku na Wisłą
Koszt inwestycji: 6 760 000 zł
Dofinansowanie: Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych

Planowane otwarcie: przełom 
2022/2023 r.
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Domy Pomocy Społecznej – przykładowe 
inwestycje w latach 2019-2022

DPS Browina – 
zagospodarowanie 
terenu wokół budynku
Koszt : 760 000 zł

DPS Pigża – 
dobudowa nowej 
części budynku, 
naprawa elewacji
Koszt: 2 500 000 zł

DPS Wielka Nieszawka 
– modernizacja 
obiektu
Koszt: 730 000 zł

DPS Dobrzejewice – 
modernizacja 
obiektu
Koszt: 670 000 zł
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Inwestycje drogowe
• W latach 2018-2022 wyremontowano ponad 45 km dróg 

powiatowych,

• Koszt tych zadań wyniósł prawie 51 mln zł,

• Na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości ponad 30 
mln zł,

• Do końca 2023 roku zaplanowano realizację 3 kolejnych zadań – 
łącznie ponad 6 km dróg powiatowych za ponad 9,5 mln zł,

• W planach jest też budowa chodników przy drogach powiatowych 
– realizacja zadania będzie uzależniona od środków budżetowych,

Inwestujemy w infrastrukturę dla rowerzystów:

• ponad 198 km ścieżek rowerowych, 

• w tym ponad 76 km powstało latach 2019-2022,

• W trakcie realizacji prawie 33,5 km kolejnych ścieżek, ciągów 
pieszo-rowerowych oraz odcinków chodników z dopuszczonym 
ruchem rowerowym,

• Ścieżki budowane w ramach programu „Budujemy sieć” 
w partnerstwie z samorządami: Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń, gminami powiatu. 8

Przebudowa prawie 3-kilometrowego 
odcinka drogi Młyniec Pierwszy – 
Jedwabno, koszt: 5,1 mln zł
Zadanie dofinansowane ze środków 
RFIL.
Termin zakończenia prac: październik 
2022

Przebudowa drogi powiatowej Głuchowo-
Trzebcz Szlachecki, koszt: 7 mln zł
Zadanie dofinansowano ze środków 
Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”.
Oficjalne otwarcie: 16 września 2022 r.

Droga rowerowa Osiek nad Wisłą - 
Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - 
Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa, 
koszt: 14,4 mln zł
Zadanie finansowane przez samorząd 
Powiatu Toruńskiego, Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Obrowo 
i Gminy Czernikowo.
Oficjalne otwarcie: 28 sierpnia  2020 r.



Udział gmin w finansowaniu budowy ścieżek 
rowerowych (lata 2018-2021)
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Gmina Chełmża – 525 000 zł
Gmina Czernikowo – 751 000 zł
Gmina Lubicz – 428 000 zł
Gmina Łysomice – 60 000 zł
Gmina Łubianka – 758 000 zł
Gmina Obrowo – 1 388 000 zł
Gmina Zławieś Wielka – 1 508 000 zł



Stawiamy na współpracę
samorządową
• Powiat od 2004 roku współpracuje z innymi 

samorządami przy realizacji projektów 
edukacyjnych,
• W latach 2004-2009 Powiat koordynował 

projekty dla całego województwa kujawsko-
pomorskiego o łącznej wartości 33,5 mln zł (trzy 
edycje stypendiów dla młodzieży, „komputerowe 
prawo jazdy”, szkolenia dla nauczycieli),
• Od 2009 roku Powiat realizuje projekty 

edukacyjne we współpracy z samorządami 
gminnymi – do 2023 roku 7 projektów 
o łącznej wartości 17,5 mln zł,
• Zajęcia w ramach projektów realizowano 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
innowacyjnych metod 
i sposobu nauczania

10Zajęcia z wykorzystaniem lego 
w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie

Zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i innych 
lokalizacjach uzupełniały ofertę edukacyjną



Wyznaczamy trendy innowacyjności

• W ramach projektów oprócz 
zakupu podręczników i papieru 
ksero, szkoły wyposażane były
w m.in.: laptopy, tablety, 
tablice interaktywne i drukarki 
3D,
• Nauczycieli ze szkół biorących 

udział w projektach 
przeszkolono z zakresu metod 
wykorzystania eksperymentu 
naukowego i druku 3D
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Zajęcia 
z wykorzystaniem 
łazika 
marsjańskiego

Szkolenie dla 
nauczycieli 
z wykorzystania 
drukarek 3D

Zajęcia z 
wykorzystaniem 
lego



Z myślą o mieszkańcach….

Podpisaliśmy porozumienie 
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w ramach YUFE. Powiat stał się 
samorządowym partnerem konsorcjum 
10 europejskich uniwersytetów.
Na mocy porozumienia mieszkańcy 
powiatu mogą korzystać bezpłatnie 
z sieci poradni studenckich.

We współpracy z innymi samorządami 
oraz koleją pracujemy nad 
zwiększeniem intensywności 
kursowania pociągów na trasie Toruń 
Wschodni – Czernikowo.
Pociągi mają przyjąć rolę kolejki 
podmiejskiej i umożliwić ograniczenie 
ruchu samochodowego we wschodniej 
części powiatu.

Doprowadziliśmy do rozpoczęcia prac 
projektowych przebudowy układu 
drogowego w Lubiczu Dolnym 
i Górnym w śladzie DK10. Inwestycja 
w całości sfinansowana zostanie 
ze środków rządowych. To rozwiązanie 
ułatwi dojazd do Torunia mieszkańcom 
gmin: Lubicz, Obrowo i Czernikowo.
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Mieszkańcy mają głos – Budżet Obywatelski

• 250 000 zł łącznie w puli 
powiatowej i lokalnej na wsparcie 
inicjatyw mieszkańców
• 24 zwycięskie projekty realizowane 

w 2022 roku, m.in.: koncerty, rajdy 
rowerowe, szkolenia, festyny, 
działania proekologiczne.
• Budżet Obywatelski Powiatu z roku 

na rok jest coraz bardziej 
popularny!
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We współpracy ze społecznikami

• Od 2021 roku Powiat Toruński 
w miesiącach letnich realizuje 
kampanię Powiat Dobrych Ludzi,
• We współpracy z RCKiK oraz 

mieszkańcami gmin w całym powiecie 
promowana jest idea honorowego 
krwiodawstwa
• W 2022 roku zorganizowano 11 zbiórek 

- w niemal każdej gminie naszego 
powiatu,
• Łącznie zebraliśmy krew, która mogła 

pomóc ponad 1650 osobom,
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Świętujemy z mieszkańcami naszych wsi

• Od 2018 roku w lato odbywają się 
powiatowe dożynki – zawsze mają 
formułę święta powiatowo-
gminnego i organizowane są 
wspólnie z wybranym samorządem 
gminnym.
• W 2022 roku Powiatowo-Gminne 

Dożynki zorganizowano w 
Łubiance.
• W uroczystościach wzięło udział 

kilka tysięcy osób.
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Doceniamy liderów społeczności lokalnych!

• Co roku wybieramy Sołtysa Roku 
Powiatu Toruńskiego,
• Nagrody wręczane są podczas 

Zjazdu Sołtysów (do 2021 roku 
wydarzenie nazywało się Zjazd 
Sołtysów i KGW)
• Sołtysem Roku 2021 została 

Karina Stokłosa z Kuczwał 
w gminie Chełmża
• Wyróżnieni zostali: Tomasz 

Wieczyński z Osieka nad Wisłą 
(gmina Obrowo) 
i Ludwik Wikiera 
z Kopanina (gmina Lubicz)
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Mieszkańcy 
mogą 
na nas liczyć!

• Powiat aktywnie 
uczestniczy 
w wydarzeniach 
organizowanych przez 
rady sołeckie, koła 
gospodyń wiejskich czy 
jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
• Wspieramy organizacje 

różnych imprez, m.in.: 
festynów, pikników, 
zawodów i koncertów.
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Dziękuję za uwagę

Więcej informacji:
Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami Starostwa Powiatowego

e-mail: 
zit@powiattorunski.pl i/lub promocja@powiatotrunski.pl

www.powiattorunski.pl
facebook.com/PowiatTorunski 

facebook.com/StarostaTorunskiMarekOlszewski  
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