
UCHWAŁA Nr  223/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON 

 

 

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 realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON, stanowiącą załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR . 

 

 

§ 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. 1571 i poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 

oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568. 



Załącznik 

do uchwały Nr 223/2020 

Zarządu Powiatu toruńskiego 

z dnia 16.04.2020 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    

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III 
2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - PCPR 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

 

Program PFRON, finansowany ze środków tego Funduszu 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

  

W ramach modułu III n/n programu wprowadzona zostaje możliwość uzyskania pomocy finansowej przez osoby     

niepełnosprawne z terenu Powiatu w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

  

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności                    

(a w przypadku osób do 16 roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały             

z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz 

ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. 

Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez 

lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać  do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - 

www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie  

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego 

w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Program „Pomoc osobom niepeł-

nosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

 

Nie dotyczy 

7  Miejsce realizacji projektu PCPR 

8  Adresaci projektu   Ze świadczeń z n/n Programu skorzystać będą mogli: 



Załącznik 

do uchwały Nr 223/2020 

Zarządu Powiatu toruńskiego 

z dnia 16.04.2020 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. 

 uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; 

 uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; 

 podopieczni dziennych domów pomocy społecznej; 

 podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania 

zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); 

 uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów ko-

rzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

 pełnoletni (od 18. do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

 pełnoletni (od 18. do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 

specjalnych ośrodków wychowawczych 

 

9 Planowana ilość uczestników projektu   Szacowana liczba beneficjentów to 150 osób 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

  

 uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej -23 osoby  

 uczestnicy środowiskowych domów samopomocy (50+35)=85 osób 

 pozostali uprawnieni do złożenia wniosków – 42 osoby (założenie szacunkowe) 

 

11 Czas realizacji projektu (od – do) Od chwili zawarcia umowy Samorządu  powiatowego  z PFRON, tj. od kwietnia br. do czasu rozliczenia programu             

z PFRON ( przyjmowanie wniosków beneficjentów przewidziane jest w programie do dnia 4 września 2020r.) do        

31 grudnia 2020r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie    

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

  

 umowa Samorządu powiatowego z PFRON 

 złożenie zapotrzebowania na środki 

14 Wartość całkowita projektu  Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego Adresatowi programu ze środków PFRON w ramach Modułu III pro-

gramu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane 

świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z wykazanych miesięcy musi wystąpić brak możliwości 

korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni robo-



Załącznik 

do uchwały Nr 223/2020 

Zarządu Powiatu toruńskiego 

z dnia 16.04.2020 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. 

czych. Założona wartość projektu to 225 000,00zł, wyliczona została: 150 beneficjentów x 1500,00zł (max. wartość 

dofinansowania)  

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

 

Nie dotyczy 

16  Wymagany wkład własny  Nie dotyczy 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług:                                              Nie dotyczy 

Planowane zakupy towarów:                                         Nie dotyczy  

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  

 Nie dotyczy 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektor PCPR 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 

Tak 

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

 

Dyrektor PCPR 

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 


