
UCHWAŁA NR XXXI/201/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy”

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Przyjąć do realizacji projekt pn. „Powiatowi Zawodowcy”, planowany do realizacji w terminie od 
1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. na kwotę 1 219 448,98 zł, finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysokości 1 036 531,63 zł oraz ze środków własnych w formie wkładu pieniężnego 
w wysokości 182 917,35 zł.

2. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”, Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie 
zawodowe w ramach ZIT”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w konkursie nr RPKP.10.01.03-
IZ.00-04-100/17, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Upoważnia się członków Zarządu Powiatu Toruńskiego, w osobach: Mirosław Graczyk - Starosta Toruński 
i Andrzej Siemianowski - Wicestarosta Toruński, do podpisania i realizacji umowy dotyczącej projektu, o którym 
mowa w § 1 pkt. 1.

§ 3. Projekt wprowadzony zostanie do budżetu Powiatu Toruńskiego na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, oraz 
z 2017 r.poz. 730 i poz. 935.
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UZASADNIENIE

Powiat toruński zamierza przystąpić do realizacji projektu „Powiatowi Zawodowcy” w
ramach Poddziałania 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o
dofinansowanie projektu, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17,
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeszedł
pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, negocjacje i ocenę strategiczną. Udział powiatu
toruńskiego w konkursie jako organu prowadzącego dla szkół realizujących kształcenie zawodowe
i aplikowanie o środki było jedyną możliwością pozyskania dla nich wsparcia z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jednocześnie, realizacja projektu pozwoli ubiegać się o środki na realizację
trzech inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapewniając spełnienie obowiązkowego kryterium o powiązaniu
projektów z EFS i EFRR.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 316 uczniów z 5 szkół
zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia
zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 30.09.2020. Wsparciem objętych będzie 395
uczniów oraz 7 nauczycieli z techników i zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących w
ramach ZS, CKU w Gronowie, ZSP w Chełmży, ZS w Chełmży. Planowana wartość projektu to 1
219 448,98 zł. Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.09.2020 r.

Realizacja uchwały będzie skutkowała wydatkowaniem środków z budżetu powiatu
toruńskiego w wysokości 15% wartości projektu, tj. 182 917,35 zł (na 3 lata realizacji projektu).
Wkład własny poniesiony zostanie w formie pieniężnej.

Realizacja nowego projektu „Powiatowi Zawodowcy” w roku szkolnym 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 zapewni ciągłość oferowanego wsparcia w stosunku do poprzedniego
okresu programowania, przyczyniając się tym samym do podniesienia atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim.
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