
UCHWAŁA Nr 75/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Dbamy o Twoją przyszłość” planowanego 

do realizacji przez Powiat Toruński i Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego              

w Gronowie 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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.
1
), 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 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 projektu pn. „Dbamy o Twoją przyszłość” planowanego  

do realizacji przez Powiat Toruński, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu Dyrektorowi 

Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski  

 

 
 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, 

poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354 oraz w Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.  
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Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

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. 

1 Nazwa projektu    

 Dbamy o Twoją przyszłość  

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

 Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja  

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe  

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 5 szkół z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.10.2023. 

 

Projekt przyczyni się do realizacji Strategii Powiatu Toruńskiego ma lata 2012-2020, gdyż wykazuje powiązanie z 

Celem 2 „Dobra jakość kształcenia w powiecie" oraz Działaniem 2.1 „Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne 

odpowiadające potrzebom rynku".  

 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół.  

 

W ramach projektu realizowane będą dla uczniów: 

 zajęcia pozalekcyjne: cukiernictwo, carving, barman-kelner, barista, kuchnia molekularna w praktyce, profesjonal-

ne posługiwanie się nożem, slow food - fast food - foodtruck, stylizacja paznokci, wizaż, przedłużania i zagęszcza-

nie rzęs, projektowanie 3D z obsługą drukarki 3D, masaż, florystyka, obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem, 

programowanie urządzeń inteligentnych domów, sztuka murarska; 

 zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych; 

 zajęcia przygotowujące o egzaminu maturalnego: język polski, język obcy, matematyka; 

 szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: spawanie metodą TIG, MMA, MAG, kurs uprawnień 

energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP), kurs sommelierski, kurs operatora koparko-ładowarki klasa III, kurs 

operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych, diagnostyka komputerowa pojazdów sa-

mochodowych, technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, podstawy naprawy komponentów common rail, 
oświetlenie ksenonowe, automatyczne skrzynie biegów - budowa, diagnostyka i obsługa, diagnostyka w praktyce z 
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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. 

wykorzystaniem testera KTS, układy klimatyzacji, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, 

przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie, wstęp do techniki światłowo-

dowej, transport drogowy: Konwencja CMR i list przewozowy, diagnostyka ciągników rolniczych, rolnictwo pre-

cyzyjne w praktyce, obsługa systemu ISOBUS w rolnictwie, szkolenie podstawowe w/z stosowania środków 

ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, advanced barista. 

 

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie: 

 studia podyplomowe: agrotronika, technika rolnicza, podologia z elementami masażu stóp, cyberbezpieczeństwo i 

ochrona zasobów cyfrowych, coaching w edukacji; 

 szkolenia: druk 3D w technologii FDM, kurs międzynarodowego instruktora spawalniczego, kurs stylizacji pa-

znokci, kurs wizażu I stopnia, psychodietetyka, oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycz-

nym/żywieniowym, kurs sommelierski, kurs profesjonalnego baristy, kurs barmański, akademia molekularna, kurs 

dekorowania wyrobów cukierniczych, szkolenie z obsługi programu CHART, kurs mapowanie procesów logi-

stycznych i zarządzanie procesami VSM, kurs podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT,  

 wizyty aktualizujące wiedzę związane z nauczanym zawodem, warsztaty kompetencje społeczne i aktywne poru-

szanie się na rynku pracy, kurs elementy coachingu na lekcjach przedmiotowych, warsztaty 12 zasad skutecznej 

edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć.  

 

Dla szkół, w celu efektywnego prowadzenia ww. zajęć zostaną zakupione materiały dydaktyczne i produkty/materiały 

zużywalne na zajęcia.  

 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki produktu: 

 liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w 

programie – 49 

 liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersal-

nych w programie – 242 

 liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie - 705 

 

Wskaźnik rezultatu:  

 liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje 

zawodowe po opuszczeniu programu – 400 

 liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifi-

kacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 49. 
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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. 

7  Miejsce realizacji projektu Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespół 

Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

8  Adresaci projektu Uczniowie, nauczyciele oraz szkoły kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński.  

9 Planowana ilość uczestników projektu 705 uczniów, 49 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 5 szkół - Technikum w Gronowie, Branżowa Szkoła I stop-

nia w Gronowie, Technikum w Chełmży, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Chełmży, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w 

Chełmży. 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

  

ok. 740 uczniów – w 2019 r. , bez uwzględniania nowych roczników z lat 2020-2023.  

ok. 70 nauczycieli  

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.01.2020 – 31.10.2023 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  30.04.2019 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku: 

- podpisy 2 osób reprezentujących Powiat Toruński wraz z kontrasygnatą p. Skarbnik 

 

Dokumenty potrzebne przy podpisaniu umowy o dofinansowanie: 

 oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania ustawy Pzp 

 harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą głównego księgowego  

 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  

 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu  

 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

14 Wartość całkowita projektu  2 768 184,56 zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

środki UE (85%) i budżet państwa (5%)  – 2 491 366,10 zł  

16  Wymagany wkład własny   276 818,46 zł, w tym wkład pieniężny – 9 848,46 zł i wkład rzeczowy – 266 970,00 zł (w formie wynajęcia sal) 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: szkolenia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli 

Planowane zakupy towarów: materiały dydaktyczne i produkty/materiały zużywalne na zajęcia  
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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. 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie na poziomie całości projektu:  

1. koordynator projektu (ZS, CKU w Gronowie) 

2. specjalistka ds. finansowo-księgowych (ZS, CKU w Gronowie) 

3. specjalista ds. administracyjnych (ZS, CKU w Gronowie) 

 

Zarządzanie na poziomie szkół: 

4. koordynatorzy szkolni (3 osoby) 

5. księgowe w szkołach (3 osoby) 

 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Szkolenia dla uczniów – 1 postępowanie, w zależności od jego wyników – postępowania dalsze.  

 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Na materiały i produkty dydaktyczne / zużywalne – m.in. hutnicze, spawalnicze, kosmetyczne, spożywcze. Trudno na 

obecnym etapie podać dokładną liczbę postępowań.  

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia zewnętrznego audytu.  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

  

 Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - koordynator projektu 

 

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 

 

 

Toruń, 23.04.2019 r.            

 

 

 
 

 


