
UCHWAŁA Nr 60/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektów z dofinansowaniem środków PFRON 

planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,  

ul. Towarowa 4-6 

 

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 roku 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 roku w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków 

aplikacyjnych 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 dwóch projektów z dofinansowaniem środków PFRON, 

planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa          

4 – 6, w ramach programu wyrównywanie różnic między regionami III obszar D – program  

z dofinansowaniem środków PFRON pn. : 

1. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu do przewozu osób 

niepełnosprawnych”, przewidzianego do realizacji w 2019 roku przez Dom Pomocy Społecznej                  

w Browinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. „likwidacja barier transportowych w DPS w Pigży w ramach Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w 2019 roku - zakup samochodu osobowego – mikrobus, z 9-miejscami,                    

w tym kierowca, przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Wicestarosta Toruński 

 

Michał Ramlau 
 

 

                                                           
1
 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 

i poz. 2500. 
2
 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 

poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500. 



Załącznik nr1 

do Uchwały Nr 60/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 27.02.2019 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 

 

”LIKWIDACJA BARIER 

TRANSPORTOWYCH poprzez 

zakup środka transportu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych”, 

przewidzianego do realizacji w 

2019 roku przez Dom Pomocy 

Społecznej w Browinie. 

 

9-miejscowy samochód osobowy  do 

przewozu  niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Browinie 

2 

Nazwa podmiotu , który będzie 

realizował projekt (jednostka 

organizacyjna lub wydział Starostwa 

Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny 

za realizację projektu) 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Toruniu 

Dom Pomocy Społecznej 

w Browinie 

3 

Rodzaj programu  (rodzaj, źródła 

finansowania, z którego planowany 

projekt będzie  współfinansowany 

wyrównywanie różnic między 

regionami III obszar D – 

program z dofinansowaniem 

środków PFRON 

Powiat toruński w 2019 roku przystąpił do 

realizacji III etapu programu 

wyrównywania różnic miedzy regionami 

ogłoszonego przez PFRON 

4 
Cel projektu (czemu projekt ma służyć z 

uwzględnieniem zadań powiatu) 

Celem programu jest zniesienie 

barier transportowych poprzez 

zakupienie samochodu  

9 osobowego, specjalnie 

przystosowanego do przewozu 

mieszkańców DPS Browina na 

wózkach inwalidzkich. Pozwoli 

to w pełni zrealizować ich 

potrzeby związane 

z czynnym  

i pełnym uczestnictwem w 

życiu społecznym oraz pomoże 

w dotarciu do niezbędnych 

placówek oświatowych, 

kulturalnych, zdrowotnych itp. 

w środowisku lokalnym. 

Zakup pojazdu pozwoli osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie 

przywrócenie wyższego stopnia 

sprawności, samodzielności  

i   aktywności psychofizycznej.      

Umożliwi pełniejszą integrację ze 

środowiskiem lokalnym i rodzinnym, 

poprawi dostęp do świadczeń medycznych 

i rehabilitacyjnych, pozwoli na 

uaktywnienie sprawnościowe i twórcze, a 

tym samym wpłynie na wyrównywanie 

szans uczniów w wielu dziedzinach życia. 

5 
Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 

Zakup samochodu  do 

 przewozu niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS  

w Browinie 

zakup samochodu osobowego 9-cio 

osobowego, specjalnie przystosowanego 

do przewozu niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Browinie, w tym na 

wózkach inwalidzkich 



6 
Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 
 

 

Szeroki zakres świadczonych przez DPS w 

Browinie usług sprawia, że usługi te mogą 

być w pełni wykonane, gdy zostanie 

zniesiona bariera transportowa poprzez 

zakup odpowiedniego samochodu 

spełniającego oczekiwania 

niepełnosprawnych mieszkańców domu.  

Dom Pomocy Społecznej  

w Browinie położony jest na terenie 

wiejskim, który posiada bardzo słabą 

komunikację PKS oraz brak PKP co 

powoduje, że placówka zmuszona jest 

pomagać mieszkańcom w dotarciu do 

najbliższego miasta, rodziny, na zakupy, 

do urzędów itp. Największą liczbę 

wyjazdów stanowi jednak transport w celu 

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. 

 

7 Miejsce realizacji projektu  
Dom Pomocy Społecznej  

w Browinie 

8 Adresaci projektu  

niepełnosprawni mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej  

w Browinie 

9 Planowana ilość uczestników projektu  
95 mieszkańców, w tym 39 na wózkach 

inwalidzkich 

10 

Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

 
95 mieszkańców, w tym 39 na wózkach 

inwalidzkich 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  kwiecień - wrzesień 2019 roku 

12 
Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
 31 stycznia 2019 roku 

13 

Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia , pozwolenia , decyzje itp. 

) 

 

oświadczenie o nieposiadaniu 

wymagalnych zobowiązań wobec PFRON 

oświadczenie o otrzymaniu /nie 

otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON na ten sam projekt z innego tytułu 

ustawy, 

zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w 

składkach na ubezpieczenie społeczne na 

zatrudnionych pracowników, 

dokumenty z urzędu skarbowego 

zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, 

wydane przez bank zaświadczenie o 

posiadaniu rachunku bankowego, 

pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający  uprawnienia 

projektodawcy do zaciągania zobowiązań 

finansowych, 

aktualny dokument potwierdzający status 

prawny projektodawcy 

 

14 Wartość całkowita projektu  142.900,00 zł 

15 

 

Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych 

 

 0 

16 Wymagany wkład własny  62.900,00 złotych 



17 

Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

planowanych nakładów na realizację 

projektu 

Planowane zakupy i wydatki 

inwestycyjne 
nie planujemy 

Planowane zakupy pozostałe nie planujemy 

18 Dane uzupełniające 
Sposób zarządzania projektem 

(ilość osób, forma zatrudnienia ) 
1 osoba 

19 Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tyś. euro 

( ilość ) 
tak 

Do 30 tyś. euro 

( Tak /Nie ) 
nie 

20 

Obowiązek przeprowadzenia 

zewnętrznego audytu projektu (TAK lub 

NIE): 

 tak 

21 

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba 

odpowiedzialna za skompletowanie 

dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

 
Anna Woźniak Margol – Dyrektor DPS w 

Browinie 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 60/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 27.02.2019 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 

LIKWIDACJA BARIER 

TRANSPORTOWYCH  

w DPS w PIGŻY w ramach 

„Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”  

w 2019 roku (zakup samochodu 

osobowego – mikrobus, z 9-

miejscami, w tym kierowca, 

przystosowany do przewozu 1 

osoby na wózku inwalidzkim).  

9-miejscowy samochód osobowy  do 

przewozu  niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Pigży 

2 

Nazwa podmiotu , który będzie 

realizował projekt (jednostka 

organizacyjna lub wydział Starostwa 

Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny 

za realizację projektu) 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu 

Dom Pomocy Społecznej 

w Pigży 

3 

Rodzaj programu  (rodzaj, źródła 

finansowania, z którego planowany 

projekt będzie finansowany lub 

współfinansowany 

wyrównywanie różnic między 

regionami III obszar d– program 

PFRON 

Powiat toruński w 2019 roku przystąpił do 

realizacji III etapu programu 

wyrównywania różnic miedzy regionami 

ogłoszonego przez PFRON 

4 
Cel projektu (czemu projekt ma służyć z 

uwzględnieniem zadań powiatu) 

Głównym celem projektu  jest 

wyrównywanie szans  

niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Pigży. 

Projekt zakłada niwelację różnic 

w dostępie do form rehabilitacji 

społecznej  

i leczniczej  niepełnosprawnych 

mieszkańców placówki . 

Zakup pojazdu do przewozu 

osób niepełnosprawnych (w tym 

poruszających się na wózkach 

inwalidzkich), pozwoli 

niepełnosprawnym fizycznie i 

psychicznie mieszkańcom 

Domu na przywrócenie 

wyższego stopnia: sprawności , 

samodzielności  

i aktywności  psycho -fizycznej. 

Umożliwi pełniejszą integrację 

ze środowiskiem lokalnym  

i rodzinnym, poprawi dostęp do 

specjalistycznych świadczeń 

Zakup pojazdu pozwoli osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie 

przywrócenie wyższego stopnia 

sprawności, samodzielności i         

aktywności psycho - fizycznej.      

Umożliwi pełniejszą integrację ze 

środowiskiem lokalnym i rodzinnym, 

poprawi dostęp do świadczeń medycznych 

i rehabilitacyjnych, pozwoli na 

uaktywnienie sprawnościowe i twórcze, a 

tym samym wpłynie na wyrównywanie 

szans uczniów w wielu dziedzinach życia. 



medycznych  

i rehabilitacyjnych, pozwoli na 

samodzielne załatwianie spraw, 

uaktywni sprawnościowo  

i twórczo. 

       

5 
Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 
Zakup samochodu 

zakup samochodu osobowego 9-cio 

osobowego, specjalnie przystosowanego 

do przewozu niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Pigży, w tym na 

wózkach inwalidzkich 

6 
Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 
 

          W Domu Pomocy Społecznej w 

Pigży zamieszkują głównie osoby ze 

zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Dom 

dysponuje 69 miejscami dla kobiet  

i mężczyzn w wieku od 18 roku życia. 

Mieszkańcy (58 osób), posiadają ustalone 

decyzjami komisji inwalidztwa i 

zatrudnienia ZUS i KRUS grupy 

inwalidzkie bądź orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności – Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania  o  

Niepełnosprawności (11 mieszkańców 

oczekuje na orzeczenie Zespołu). 

Zdecydowana większość podopiecznych 

ze względu na stan zdrowia, wiek                                   

i niepełnosprawność wymaga pomocy 

osób trzecich przy poruszaniu  

i przemieszczaniu się. 

Zamieszkujący w Domu Pomocy 

Społecznej  

w Pigży mieszkańcy, ze względu na 

schorzenia, wiek  

i niepełnosprawność powinni mieć dostęp 

do bezpiecznego, funkcjonalnego, 

wygodnego, wieloosobowego, 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych i na wózkach 

inwalidzkich środka transportu. Na uwagę 

zasługuje również wskazanie, że Dom 

położony jest  

w miejscowości odległej od wsi gminnej – 

5 km (Łubianka), od najbliższego miasta – 

10 km (Chełmża), od miasta powiatowego 

15 km (Toruń). Do tych miejscowości,  

w których znajdują się ośrodki zdrowia, 

szpitale, urzędy , instytucje, placówka 

zobowiązana jest dowieźć podopiecznych, 

by zrealizować ich potrzeby oraz 

statutowe zadania DPS-u. 

7 Miejsce realizacji projektu  Dom Pomocy Społecznej w Pigży 

8 Adresaci projektu  
Niepełnosprawni mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej w Pigży 

9 Planowana ilość uczestników projektu  

58 niepełnosprawnych mieszkańców DPS 

w Pigży, w tym 9 na wózkach 

inwalidzkich 

10 

Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

 

58 niepełnosprawnych mieszkańców DPS 

w Pigży, w tym 9 na wózkach 

inwalidzkich 



11 Czas realizacji projektu (od – do)  lipiec - listopad 2020 roku 

12 
Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
 31 stycznia 2019 roku 

13 

Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia , pozwolenia , decyzje itp. 

) 

 

oświadczenie o nieposiadaniu 

wymagalnych zobowiązań wobec PFRON 

oświadczenie o otrzymaniu /nie 

otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON na ten sam projekt z innego tytułu 

ustawy, 

zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w 

składkach na ubezpieczenie społeczne na 

zatrudnionych pracowników, 

dokumenty z urzędu skarbowego 

zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, 

wydane przez bank zaświadczenie o 

posiadaniu rachunku bankowego, 

pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający  uprawnienia 

projektodawcy do zaciągania zobowiązań 

finansowych, 

aktualny dokument potwierdzający status 

prawny projektodawcy 

14 Wartość całkowita projektu  160.000,00 złotych 

15 

Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych 

 

 0 

16 Wymagany wkład własny  80.000,00 złotych 

17 

Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

planowanych nakładów na realizację 

projektu 

Planowane zakupy i wydatki 

inwestycyjne 
nie planujemy 

Planowane zakupy pozostałe nie planujemy 

18 Dane uzupełniające 
Sposób zarządzania projektem ( 

ilość osób, forma zatrudnienia ) 
1 osoba 

19 Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tyś. euro 

( ilość ) 
tak 

Do 30 tyś. euro 

( Tak /Nie ) 
nie 

20 

Obowiązek przeprowadzenia 

zewnętrznego audytu projektu (TAK lub 

NIE): 

 tak 

21 

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba 

odpowiedzialna za skompletowanie 

dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

 
Anna Szczepaniak – Dyrektor DPS w 

Pigży 

 


