
UCHWALA Nr 230/2013 
ZARZ^DU POWIATU TORUNSKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przyj^cia procedury wewn t̂rznej weryfikacji projektow dofinansowywanych lub 
finansowanych ze srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej, niepodlegajqcych 
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), srodkow pochodz^cych z innych zrodel 
zagranicznych oraz ze srodkow budzetu Pahstwa z programow resortowych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie 
powiatowym (t.j. Dz. U . z 2013, poz. 595) oraz art. 247 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
fmansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.') uchwala si§, co nast^puje: 

§ 1. 1. Przyjmuje si? do stosowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Torunskiego i 
w Starostwie Powiatowym w Toruniu procedure wewn^trznej oceny projektow dofinansowywanych 
lub finansowanych ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej, niepodlegaj^cych 
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 
0 Wolnym Handlu (EFTA), srodkow pochodz^cych z irmych zrodel zagranicznych oraz ze srodkow 
budzetu Pahstwa z programow resortowych, stanowi^c^ zal^.cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Przyjmuje si? wzor informacji o koncepcji przygotowania projektow dofinansowywanych 
lub finansowanych ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej, niepodlegaj^cych 
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), srodkow pochodz^cych z irmych zrodel zagranicznych oraz ze srodkow 
budzetu Pahstwa z programow resortowych stanowi^c^ zal^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Staroscie Toruhskiemu. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Podpisy czlonkow Zarz^du: 

j-

Honorata Zeglarski 

Miroslaw Graczyk 

Wiesiaw Kazaniec] 

Miroslaw Nawrotek 

' Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 
1020, Nr238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nrl85 poz. 1092, Nr201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 
291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548. 



Zaf^cznik nr 1 
do Uchwaly Nr 230/2013 
Zarz^du Powiatu Torunskiego 
z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

Procedura wewn t̂rznej weryfikacji wnioskow aplikacyjnych dofinansowywanych lub 
finansowanych ze srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej , niepodlegaj^cych 

zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), srodkow pochodzqcych z innych zrodel 

zagranicznych oraz ze srodkow budzetu Pahstwa z programow resortowych. 

1. Cel procedury. 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie nadzoru nad procesem przygotowania wnioskow 
aplikacyjnych, za ktore odpowiedzialnosc fmansowq^ ponosi Powiat Toruhski. 

2. Zakres procedury. 

Procedure obj?te s^ wnioski aplikacyjne, ktorych wartosc catkowita przekracza trzydziesci tysi?cy 
zlotych. 

3. Odpowiedzialnosc i uprawnienia. 

1) Zarz^d Powiatu Torunskiego zatwierdza koncepcj? przygotowania wnioskow aplikacyjnych. 
2) Opinie o przedlozonej do zatwierdzenia koncepcji wydajq.: 

- Skarbnik Powiatu - w zakresie prawa finansowego, 
- Sekretarz Powiatu - w zakresie prawa zamowieh publicznych, 
- Audytor wewn^trzny - w zakresie identyfikacji ryzyka i mechanizmow ich kontroli. 

4. Opis postf powania. 

1. W przypadku mozliwosci uzyskania wsparcia ze zrodel, o ktorych mowa w tresci niniejszej 
uchwaly na zadania powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu lub naczelnicy 
wydziatow Starostwa Powiatowego w Toruniu przygotowuj^ koncepcj?, o ktorej mowa § 1 
ust. 2 uchwaly. 

2. Koncepcja przedstawiana jest do zatwierdzenia nie pozniej niz 2 tygodnie przed terminem 
ziozenia wniosku aplikacyjnego. 

3. Jesli termin ziozenia wniosku aplikacyjnego liczony od dnia ogloszenia konkursu - jest 
krotszy - termin przedstawienia koncepcji skraca si? do 1 tygodnia. 

4. Koncepcja projektu przedstawiana jest do opiniowania w kolejnosci: 
- Czlonkowi Zarz^^du Powiatu odpowiedzialnemu za nadzor nad jednostk^wydzialem 

opracowuj^cym koncepcj?, 
- Skarbnikowi Powiatu, 
- Sekretarzowi Powiatu. 

5. Audytor wewn?trzny dokonuje przegl^du koncepcji w dowolnej fazie jego opracowywania, 
na zlecenie Starosty Torunskiego. 

6. Osoby dokonuj^ce przegl^du koncepcji potwierdzaj^ dokonanie czynnosci poprzez zlozenie 
podpisu i wnosz^ ewentualne uwagi. 

7. Audytor wewn?trzny sporz^dza odr?bnq^ opini? , ktora doi^czana jest do koncepcji projektu. 



8. Zaopiniowana koncepcja projektu przedstawiana jest Zarz^dowi Powiatu Torunskiego do 
zatwierdzenia. 

9. Podstaw^ do opracowania i ziozenia wniosku aplikacyjnego jest zatwierdzona przez Zarz^d 
Powiatu Torunskiego koncepcja projektu. 

10. W przypadku koniecznosci zmiany wniosku aplikacyjnego w cz?sci udzialu finansowego 
powiatu koncepcja projektu podlega powtomemu zatwierdzeniu. 

11. Koncepcj? sporz^dza si? w czterech egzemplarzach. 
12. Koncepcj? otrzymuj^: 

- wydzial organizacyjny - do protokolu z posiedzenia zarz^du, 
- wydzial finansowy, 
- audytor, 
- podmiot lub wydzial skladaj^cy koncepcj? projektu. 



Zat̂ cznik nr 2 
do Uchwaly Nr 230/2013 
Zarz^du Powiatu Torunskiego 
z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

L P 

Koncepcja projektow 
dofinansowywanych lub 
finansowanych ze srodk6w 
pochodzqcych z budzetu Unii 
Europejskiej, niepodlegaj^cych 
zwrotowi srodki z pomocy udzielonej 
przez panstwa czlonkowskie 
Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu ( E F T A ) , srodk6w 
pochodzqcych z innych zrodel 
zagranicznych oraz ze §rodk6w 
budzetu Panstwa z program6w 
resortowych. Uszczeg6lowienie Opis 

1 Nazwa projektu 

2 

Nazwa podmiotu , ktory b?dzie realizo-
wat projekt (jednostka organizacyjna 
lub wydzial Starostwa Powiatowego w 
Toruniu odpowiedzialny za realizacj? 
projektu) 

3 

Rodzaj programu( rodzaj zrodla finan-
sowania), z ktorego planowany projekt 
b^dzie finansowany lub wspolfinanso-
wany 

4 

Cel projektu (czemu projekt ma sluzyc 
z uwzgl̂ dnieniem zadan powiatu) 

5 

Zakres przedmiotowy projektu (co w 
ramach projektu ma bye realizowane) 

6 

Wskazniki projektu planowane do 
osi^ni^cia (wymienic) 

7 Miejsce realizacji projektu 

8 Adresaci projektu 

9 
Planowana ilosc uczestnikow projektu 

10 

Zdiagnozowana dostfpnosc docelowej 
grupy uczestnikow (przewidywana 
liczba osob/podmiotow kwalifikuj^cych 
si§ do obĵ cia wsparciem) 

11 Czas realizacji projektu (od - do) 

12 
Termin ziozenia wniosku o dofinanso
wanie 

13 

Dokumenty niezb^dne do ziozenia 
wniosku lub potrzebne przed podpisa-
niem umowy o dofinansowanie projektu 
( rozne oswiadczenia , zaswiadczenia, 
pozwolenia , decyzje itp.) 



14 Wartosc calkowita projektu 

15 
Planowana wartosc wsparcia ze srod
kow zagranicznych 

16 Wymagany wklad wlasny 

17 

Planowany zakres rzeczowo - finanso
wy planowanych nakladow na realizacj? 
projektu 

Planowane zakupy i wydatki 
inwestycyjne 

0 

17 

Planowany zakres rzeczowo - finanso
wy planowanych nakladow na realizacj? 
projektu 

Planowane zakupy pozostale 

18 
Dane uzupehiiajqce 

Sposob zarz^dzania projek-
tem (ilosc osob , forma za-
trudnienia) 

19 

Zamowienia publiczne 

Powyzej 14 tys. euro 
(ilosc) 

19 

Zamowienia publiczne 

Do 14 tys. euro 
(Tak/Nie) 

20 

Obowî zek przeprowadzenia zewn t̂rz-
nego audytu projektu (TAK lub NIE): 

21 

Sposob zabezpieczenia dokumentacji, 
po zamknî ciu projektu (osoba odpo-
wiedzialna za skompletowanie doku-
mentow, nadzor nad przekazaniem 
dokumentow) 


