
UCHWAŁA Nr 137/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 września 2019 r.  

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych 

w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz 

wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych                

w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 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. „Wyposażenie pracowni gastronomicznej 

oraz pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół 

im. Unii Europejskiej w Chełmży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w 

infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

 

§ 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. 2245. 

 



Załącznik  

do uchwały Nr 137/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 26.09.2019 r. 

Koncepcja projektu „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej 

oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w 

Chełmży” 

 

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  „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie 

pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania 

wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” 

2 Nazwa podmiotu, który będzie 

realizował projekt (jednostka 

organizacyjna lub wydział Starostwa 

Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

Wydział Inwestycji i Remontów  

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich -  zamówienia publiczne  

Wydział Finansowy 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła 

finansowania) , z którego planowany 

projekt będzie finansowany lub 

współfinansowany 

Oś priorytetowa  6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,  

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT,  

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT,  

Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w 

infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu 

realizuje projekt) 

Poprawa jakości usług edukacyjnych w branżowym kształceniu zawodowym  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla dwóch pracowni 

praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej – pracowni gastronomicznej (kształcenie kucharzy) 

oraz pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych (kształcenie 

cukierników).  

W ramach projektu przewiduje się zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni naukowi zawodu. 

Do pracowni gastronomicznej planuje się zakup m.in. pieca konwekcyjno-parowego, 

wyspecjalizowanych urządzeń do przygotowywania dań, stołów roboczych nierdzewnych, szaf 

chłodniczych, mroźniczych, urządzenia do gotowania próżniowego, zmywarki, kuchenki 

elektrycznej itp.  
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Do pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych planuje się zakup m.in. 

schładzarko-zamrażarki, drukarki spożywczej, drukarek etykiet, stołów demonstracyjnych, witryn 

chłodniczych, szaf chłodniczych, krajalnic, zgrzewarek, stołów chłodniczych, regałów 

nierdzewnych itp.  

6  Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić wskaźnik i 

wielkość) 

Wskaźniki produktu:  

1.  Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 2  

2.  Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] – 1 

Wskaźniki rezultatu: 

1.  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej [osoby] – 12  

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 12  

2. Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 12 

7  Miejsce realizacji projektu  Chełmża, ul. Wyszyńskiego 7  

8  Adresaci projektu  Uczniowie Zespołu Szkół  im Unii Europejskiej  w Chełmży. 

9 Planowana ilość uczestników projektu 12 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana 

liczba osób/podmiotów kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem) 

 Corocznie ok. 90 uczniów (2020/2021,2021/2022,2022/2023 2023/2024,2024/2025) 

11 Czas realizacji projektu (od – do) wrzesień 2019 – 31 października 2020  

12 Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
15 listopada 2019 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu (różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje 

itp.) 

1.Studium wykonalności  

2. Analiza finansowa  

3. Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ 

4. Specyfikacja zadań w ramach projektu 

5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu 

6. .Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy 

7.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

8. Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy 

9. Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty 
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10. Opinia od pracodawcy/ów z danej branży (ewentualnie od związku/organizacji pracodawców  

np. Cechy Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości) w zakresie dostosowania inwestycji do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, 

14 Wartość całkowita projektu  224 213 zł  

15 Planowana wartość wsparcia ze 

środków zagranicznych  

190 581 zł  

16  Wymagany wkład własny  33 632 zł  

17 Planowany zakres rzeczowo – 

finansowy nakładów na realizację 

projektu  

Wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz pracowni konfekcjonowania i przechowywania 

wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

Planowane zakupy usług: 

- przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową  

- wykonanie tablicy pamiątkowej  

Planowane zakupy towarów:  

- zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej (specyfikacja wg załącznika)  

- zakup wyposażenia pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych 

(specyfikacja wg załącznika)  

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, 

forma zatrudnienia, miejsce 

zatrudnienia, stanowisko/ funkcja, 

forma zatrudnienia w projekcie, miejsce 

zatrudnienia w projekcie, okres 

zatrudnienia, w przypadku dodatku 

specjalnego-wysokość dodatku w % od 

wysokości zasadniczej, za co przyznano 

Zarządzanie projektem na poziomie Starostwa (3 osoby):  

W ramach projektu nie przewiduje się dodatków finansowych.  

1. Prowadzenie projektu (1 osoba) – Wydział Inwestycji i Remontów  

2. Specjalista ds. Finansowo-księgowych (1 osoba) – Wydział Finansowy  

3. Zamówienia publiczne (1 osoba)   
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Toruń, dnia 25 września 2019 r.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

dodatek i na jaki okres)¹  

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. 

euro – ilość i przedmiot 

- zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej oraz zakup wyposażenia pracowni 

konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych  

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady 

konkurencyjności-ilość i przedmiot 

 

21 Zamówienia publiczna w trybie 

rozeznania rynku-ilość i przedmiot 

- studium wykonalności  i analiza finansowa:  

- wykonanie tablicy informacyjnej  

 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 

zachowanie zgodności z wytycznymi 

programowymi 

Zostanie wytypowany przez Zarząd Powiatu. 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu 

(TAK lub NIE, jeśli TAK – planowany 

termin): 

Nie  

  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, 

po zamknięciu projektu (osoba 

odpowiedzialna za skompletowanie 

dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

  

  Nie wskazano osoby 


