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W 2021 ROKU W TORUNIU



4 kwietnia 2021 r

Centrum Targowe PARK
Obiekt sportowy przy ul. Przy Skarpie

uruchomienie dwóch Punktów Szczepień Powszechnych

27 grudnia 2020 r. 

pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 w Toruniu

25 stycznia 2021 r

uruchomienie 19 punktów szczepień dla mieszkańców

1-3 maja 2021 r

"Zaszczep się w Majówkę" w CKK Jordanki
SZCZEPIENIA

30 maja 2021 r. 

uruchomienie pierwszego Mobilnego Punktu Szczepień na
dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego

24 lipca 2021 r. 

akcja "szczepienie bez wcześniejszej rejestracji" rozszerzona na
wszystkie dni tygodnia - możliwość szczepienia od ręki codziennie

5 sierpnia 2021 r. 

na ulice regionu wyrusza Szczepionkobus



5 punktów pobrań
działało w 2021 r. w szczytowym okresie w Toruniu,
gdzie można było wykonać refundowane badania

PUNKTY WYMAZOWE

1. Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17 

2. Barbara Ruszkowska RUS-MED, ul. Przy Skarpie 2A 

3. ImmQuest, ul. Polna 32A 

4. ALAB, ul. Bema 23/29 

5. Pracownia Genetyki Nowotworów, ul. Skłodowskiej-Curie 73 



23 października 2020 r. 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał
Specjalistyczny Szpital Miejski do zabezpieczenia
łóżek dedykowanych chorym z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem

ŁÓŻKA COVIDOWE

W 2021 roku
liczba dostępnych łóżek zmieniała się w zależności od
potrzeb - w szczytowym okresie (listopad-grudzień
2021) zabezpieczone było 48 łóżek, w tym 4
respiratorowe - taki stan utrzymany jest do dzisiaj. 



TRANSPORT NA SZCZEPIENIA

Od 18 stycznia 2021 r.

osoby o kodzie niepełnosprawności R lub N;
osoby powyżej 70 r. ż mające obiektywne trudności
z dotarciem do punktów szczepień. 

Gmina Miasta Toruń organizuje transport na
szczepienia, z którego mogą skorzystać:

427 transportów

303 - na terenie Torunia;

124 - poza terenem Torunia.

łącznie udało się zrealizować w 2021 r.:



Od 18 stycznia 2021 r.
uruchomiliśmy w Toruniu bezpłatną infolinię miejską ds.
szczepień. 

INFOLINIA MIEJSKA

Początkowo służyła wyłącznie zgłoszeniu potrzeby
organizacji transportu, następnie rozszerzyliśmy zakres
spraw ze względu na potrzeby mieszkańców. 

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia infolinia, mimo
zaprzestania jej finansowania z budżetu państwa od 
1 października 2021 r., zostaje utrzymana do
pierwszego kwartału 2022 r. 



Łączna kwota obniżek: 255 515,51 zł;

Liczba pozytywnie rozpatrzonych

wniosków: 73. 

Z opłaty zwolnieni przedsiębiorcy

prowadzący 285 punktów

gastronomicznych;

Łączna kwota wsparcia dla

przedsiębiorców: 870 816,27 zł.

Obniżka stawki czynszu o 90% za wynajem

lokali użytkowych (ZGM)

Zwolnienia z opłaty za rok 2021 za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych

Zwolniono 46 nieruchomości;

Wartość zwolnienia: 1 017 831 zł.

Z programu skorzystało 2 przedsiębiorców;

Na łączną kwotę: 30 125 zł. 

Udzielono pomocy 23 przedsiębiorcom; 

Na łączną kwotę: 1 168 407 zł. 

8 rodzajów pożyczek, dotacji, dofinansowania;

Łącznie kwota wsparcia: 26 403 620,51 zł;

Łączna liczba zawartych umów: 4 778.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości 

Przesunięcie terminu płatności rat podatku od

nieruchomości 

W ramach indywidualnych ulg podatkowych

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej (PUP) 

WSPARCIE DLA BIZNESU W 2021 ROKU



KATARZYNKA DLA NIOSĄCYCH

POMOC

 Wyjątkowość ubiegłorocznej Katarzynki potwierdza fakt, że
zerwano z 18-letnią tradycją – na ten wieczór przygotowana
została tylko jedna bardzo wyjątkowa tabliczka.

26 czerwca 2021 r
tradycyjnie podczas Dni Torunia, odbyła się ceremonia

odsłonięcia mosiężnej Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd.

W 2021 roku dedykowana została ona wszystkim osobom,

ratującym życie i zdrowie torunian podczas pandemii

koronawirusa.


