
 

 

UCHWAŁA Nr 149/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Budowa windy wraz z zewnętrzną  

infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży” planowanego  

do realizacji przez Powiat Toruński 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), 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.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. „Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży” planowanego do realizacji przez Powiat 

Toruński w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Dofinansowanie 

robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, 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 2019 r. poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245. 



   
Załącznik 

do Uchwały Nr 149/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 13.11.2019 r. 
 
 

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  Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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 Edukacji i Spraw Społecznych 

 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), 

z którego planowany projekt będzie  

finansowany lub współfinansowany 

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę  

lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

Celem projektu jest poprawa dostępności siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży poprzez  

przeprowadzenie robót budowlanych w publicznej placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat 

Toruński.  

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W ramach projektu zostanie zbudowana winda wraz z dostosowaniem dojścia i terenu zewnętrznego dla osób  

niepełnosprawnych. 

6 Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba uczestników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży – 254 osoby korzystające  

z systematycznej terapii (posiadających i nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),  

 liczba pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży – 22, 

 liczba pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – ośrodka zamiejscowego  

w Chełmży – 44, 

 interesariusze. 

7 Miejsce realizacji projektu Świętego Jana 18, 87-140 Chełmża 



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 

8 Adresaci projektu Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne – dzieci i młodzież korzystająca z usług Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chełmży, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, ale też słabosłyszące, słabowidzące,  

z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), autyzmem, niedostosowane społecznie oraz niepełnosprawne  

intelektualnie, które wymagają stałej opieki rodziców lub nadzoru osób trzecich (opiekunów). Ponadto, osoby  

niepełnosprawne, które pracują czy korzystają z usług, kursów, szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu  

Toruńskiego – ośrodka zamiejscowego w Chełmży. 

9 Planowana ilość uczestników projektu Nie dotyczy  

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Nie dotyczy 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 01.03.2020-31.12.2020 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do 30 listopada 2019 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu (różne oświadczenia, 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 

 kserokopię uchwał o wyborze starosty, wicestarosty oraz o powołaniu skarbnika powiatu, 

 kserokopię statutu,  

 udokumentowanie informacji o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres  

co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, 

 udokumentowanie przez Wnioskodawcę, że jest właścicielem nieruchomości bądź użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości (kserokopia odpisu z KW wraz z oświadczeniem, że odpis jest zgodny z aktualnym stanem  

faktycznym i prawnym), 

 udokumentowanie informacji o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł  

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem, 

 oświadczenie wskazujące, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT i czy w związku z tym posiada 

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, 

 informację o sytuacji finansowej Wnioskodawcy, 

 kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,  

 kserokopię kosztorysu inwestorskiego jednoznacznie określającego zakres robót budowlanych będących 

przedmiotem wniosku, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający zakres, terminy oraz koszt robót budowlanych, 

 kserokopię dokumentacji projektowej. 

14 Wartość całkowita projektu  550 000 zł  

15 Planowana wartość wsparcia ze środków  

zagranicznych  

Nie dotyczy   



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 

16 Wymagany wkład własny  275 000 zł 

17 Planowany zakres rzeczowo-finansowy  

nakładów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej 

Planowane zakupy towarów:  brak 

Planowane zakupy robót budowlanych: budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą według wielobranżowego 

projektu budowlanego  

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma  

zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie,  

miejsce zatrudnienia w projekcie, okres zatrud-

nienia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

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

Zarządzenie projektem na poziomie Starostwa Powiatowego w Toruniu: w ramach zakresu obowiązków  

(2 osoby) – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.  

 

W ramach projektu nie przewiduje się dodatków finansowych. 

 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.  

euro – ilość i przedmiot 

 Tak – przetarg na roboty budowlane według projektu.  

 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady  

konkurencyjności – ilość i przedmiot 

 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku – ilość i przedmiot 

 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Zostanie wytypowany przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.  

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) 

 Wydział Inwestycji i Remontów 

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


