
UCHWAŁA Nr 31/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Co Ty wiesz o UE?” planowanego do 

realizacji przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
), w związku z 

załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Co Ty wiesz o UE?”, planowanego do realizacji 

przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu Dyrektorowi 

Zespołu Szkół CKU w Gronowie.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

     Starosta Toruński 

 

                       Marek Olszewski 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, 

poz. 2354 i poz. 2500. 



Załącznik  

do Uchwały Nr 31/2019  

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 22.01.2019 r. 

 

LP 

Koncepcja projektów 

dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, niepodlegających 

zwrotowi środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu    (EFTA), środków 

pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków 

budżetu Państwa z programów 

resortowych. Uszczegółowienie  Opis  

1 Nazwa projektu    Co Ty wiesz o UE?  

2 

Nazwa podmiotu , który będzie 

realizował projekt (jednostka 

organizacyjna lub wydział Starostwa 

Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

  

 ZS, CKU w Gronowie 

3 

Rodzaj programu( rodzaj źródła 

finansowania ) , z którego planowany 

projekt będzie finansowany lub 

współfinansowany  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 

4 

 Cel projektu (czemu projekt ma służyć 

z uwzględnieniem zadań powiatu) 
  

Wymiana młodzieży ZS, CKU Gronowo oraz 

Vilniaus Automechanikos Ir Versklo Mokykla 

(Wileńskiej Szkoły Automechaniki i Biznesu)    
We wszystkie zad. w proj. zaangażowani będą 

pracownicy oraz uczniowie ZS, CKU Gronowo 

(łącznie z zarządzaniem) 

W ramach projektu odbędą się dwie wizyty, jedna w 

Gronowie a druga w Wilnie. Uczestniczyć w 

projekcie będzie 10 uczniów z ZS, CKU w 

Gronowie wraz z 2 opiekunami oraz 10 uczniów ze 

szkoły wileńskiej również z 2 opiekunami. 

Wybraliśmy do realizacji ostatni priorytet czyli- 

Promowanie zainteresowania wydarzeniami z 

najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:     • 

15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii 

Europejskiej. 

Interesuje nas krzewienie wiedzy na temat 

współczesnej historii obu państw ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na UE. 

Chcemy przybliżyć wydarzenia 1989 r. i 1991 r. oraz 

wstąpienie Polski i Litwy do UE. 

Pragniemy, aby uczniowie dostrzegli, że oba kraje 

maja podobne doświadczenia historyczne i podobne 

dzisiaj problemy. 

Chcemy uzmysłowić uczniom jakie istnieją korzyści 

i wady z przystąpienia obu państw do struktur UE. 

Pragniemy przybliżyć działalność UE i jej instytucji 

tj. Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada 

Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości. 

Chcemy, aby uczniowie wiedzieli, co robią oba kraje 

w ramach UE, czyli jakie działania podejmują. 

Chcemy uzmysłowić im potrzebę uczestniczenia w 
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wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Pragniemy, aby zrozumieli, że mimo tego iż mówią 

innymi językami, maja inne zwyczaje i tradycje 

wiele ich łączy i że bogactwem Europy jest jej 

różnorodność, która łączy a nie dzieli. 

5 

 Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 
 

Dla uczniów 

Projekt zakłada wizyty uczniów ze szkoły wileńskiej 

w Gronowie oraz uczniów z ZS, CKU w Wilnie. 

Zakładamy, że w projekcie z każdej szkoły weźmie 

udział po 10 uczniów i 2 opiekunów. Najpierw 

przyjedzie młodzież litewska do Gronowa i 

wspólnie z młodzieżą polską będą pracować nad 

poznaniem swojej historii ( quizy, sonda, badanie 

wiedzy pozostałych uczniów i pracowników ZS, 

CKU na temat historii współczesnej). Aby lepiej 

wszystko zrozumieć udadzą się z wycieczką do 

Europejskiego Centrum Solidarności do Gdańska. 

Pracować też będą nad lepszym poznaniem organów 

UE i ich kompetencji. 

Następnie odbędzie się wizyta uczniów ZS, CKU w 

Gronowie w Wilnie. Podczas 5 dni ich pobytu, 

planujemy zwiedzanie Wilna ( zwłaszcza wizyta 

przy wieży telewizyjnej), prace nad przybliżeniem 

roli i działań obu krajów w UE. Chcemy, żeby 

młodzież poznała fundusze, z których oba państwa 

korzystają. Na koniec zorganizowana zostanie praca 

poświęcona frekwencji wyborczej. Dlaczego udział 

w wyborach do PE jest ważny i potrzeby oraz akcja 

pod tytułem Każdy głos ma znaczenie.   

6 

Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 
  

1.  Uczniowie szkolą umiejętność posługiwania się 

j. angielskim. 

2. Młodzież rozwija swoją wiedzę z zakresu UE 

3. Młodzież poznaje historię Polski i Litwy 

4. Młodzież wymienia się doświadczeniami 

5. Młodzież rozumie, że inny nie znaczy gorszy a 

wręcz odwrotnie ubogaca swój światopogląd. 

6. Liczba młodzieży biorącej udział w projekcie – 

20 osób  + 4 opiekunów  

7. Czas trwania projektu  - 5 dni w Polsce oraz 5 

na Litwie. 

8. Zasięg widoczności projektu – kilkaset/kilka 

tysięcy osób liczony wejściami na strony 

internetowe na których zamieszczone 

informacje na temat projektu oraz ilością 

publikacji w prasie. 

7 

 Miejsce realizacji projektu  

 ZS, CKU w Gronowie 

Wileńska Szkoła Automechaników i Biznesu w 

Wilnie 

8  Adresaci projektu   Polska i litewska młodzież z obu szkół 

9 
Planowana ilość uczestników projektu    20 uczniów ( po 10 z każdej szkoły) i 4 opiekunów 

( po 2 z każdej szkoły). 

10 

Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana 

liczba osób/podmiotów kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem) 

 
 20 uczniów ( po 10 z każdej szkoły) i 4 opiekunów 

( po 2 z każdej szkoły). Zostaną przeprowadzone 

ankiety wśród uczniów, które wyłonią uczestników 

projektu.  

11 Czas realizacji projektu (od – do)     01.04.2019-13.09.2019 r. 

12 Termin złożenia wniosku o   31.01.2019 r. 
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dofinansowanie 

13 

Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia , pozwolenia , decyzje 

itp. ) 

  

 Deklaracja Partnerska (Declaration of Partnership), 

Upoważnienie wydane przez organ prowadzący 

szkołę w celu realizacji projektu, a także podpisania 

umowy, rozliczenia projektu,  potwierdzenie nadania 

stanowiska osobie podpisującej upoważnienie 

Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie: 

 Informacja o rachunku bankowym szkoły 

 Formularz dotyczący statusu prawnego szkoły 

Pełnomocnictwo dla Dyrekcji Szkoły w 

reprezentowaniu Organu Prowadzącego Placówkę 

podczas trwania projektu 

14 Wartość całkowita projektu    7112 euro (30521.86) 

  15 

Planowana wartość wsparcia ze 

środków zagranicznych  

  

7112 euro 

(30521.86) 
 100% 

16  Wymagany wkład własny  0   0% 

17 

Planowany zakres rzeczowo – 

finansowy planowanych nakładów na 

realizację projektu   

Planowane zakupy i 

wydatki inwestycyjne 

0 

Planowane zakupy 

pozostałe  0 

18 

Dane uzupełniające  

Sposób zarządzania 

projektem ( ilość osób, 

forma zatrudnienia ) nie dotyczy 

19 

Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tys. euro  

( ilość ) 
Nie dotyczy 

Do 30 tys. euro  

( Tak /Nie ) 

 Nie dotyczy 

20 

Obowiązek przeprowadzenia 

zewnętrznego audytu projektu (TAK lub 

NIE): 

 NIE 

  

21 

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, 

po zamknięciu projektu (osoba 

odpowiedzialna za skompletowanie 

dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

Archiwizacja 

dokumentacji po 

zatwierdzeniu 

końcowego wniosku o 

płatność - koordynator 

projektu.   

 

 

Wszystkie dochody i wydatki będą realizowane w 2019 r. W 2020 r. odbędzie się ewaluacja i posumowanie projektu. 

 

Gronowo, 22.01.2019 r.  


