
UCHWAŁA NR 388/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Eu-geniusz na poziomie” planowanego do 

realizacji przez Powiat Toruński 

 

 

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 2020 poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych  (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305), w związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 

350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w spawie przyjęcia procedury 

wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowanych lub finansowanych ze środków 

pochodzących 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. „EU-geniusz na poziomie” planowanego do 

realizacji przez Powiat Toruński, 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 
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Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „EU-geniusz na poziomie” w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/20 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    EU-geniusz na poziomie  

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Staro-

stwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny 

za realizację projektu) 

  

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, Wydział Finansowy  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finanso-

wany lub współfinansowany 

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

Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja  

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Rozwijanie kompetencji kluczowych 950 uczniów klas 8 z 23 szkół z zakresu języka angielskiego poprzez realizację 

dodatkowych zajęć językowych oraz wsparcie 24 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompe-

tencji 3 nauczycieli w okresie 01.09.2021 – 30.06.2023 

 

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

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

wiadające potrzebom rynku".  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół objętych 

projektem.  

 

W ramach projektu realizowane będą: 

 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu 8-klasisty. Zajęcia prowadzone będą w gru-

pach 8-osobowych, w całym okresie realizacji projektu – 123 grupy. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli 

zatrudnionych w danej szkole 

 Certyfikowane kursy językowe z języka angielskiego. Kurs przeprowadzi szkoła językowa, wybrana w drodze po-

stępowania przetargowego. Wsparciem tym objętych zostanie 74 uczniów. Czas kursu to 120 godzin lekcyjnych, 

zakończy się państwowym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na określonym poziomie i 

wydaniem certyfikatu. 

 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością (terapia snoezelen). Zajęcia w Sali doświadczania 

świata skierowane są do: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: upośledzeniem umysłowym, 
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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. 

mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle 

nerwicowym, osoby z demencją. Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrze-

gają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się do-

brze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. 

 Szkolenie dla 3 nauczycieli SP w ZS im. UE w Chełmży z zakresu terapii snoezelen 

 Zakup wyposażenie sali doświadczania świata w ZS im. UE w Chełmży 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki produktu: 

 liczba uczniów objętych dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego -

984 

 liczba uczniów objętych certyfikowanymi kursami językowymi - 74 

 liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć specjalistycznych –  24 

 liczba placówek kształcenia ogólnego objętych wsparciem w programie - 24 

7  Miejsce realizacji projektu 24 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu:  

GMINA CHEŁMŻA: SP w Kończewicach, SP w Zelgnie, SP w Grzywnie;  

GMINA CZERNIKOWO: SP w Makowiskach, SP w Mazowszu, SP w Czernikowie, SP w Osówce, SP w Steklinie; 

GMINA LUBICZ: SP w Lubiczu Dolnym, SP w Lubiczu Górnym, SP w Grębocinie, SP w Złotorii, SP w Młyńcu 

Pierwszym;  

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA: SP w Złejwsi Wielkiej, SP w Górsku, SP w Rzęczkowie, SP w Przysieku, SP w Łąży-

nie; 

GMINA WIELKA NIESZAWKA: SP w Małej Nieszawce, SP w Cierpicach;  

GMINA MIASTO CHEŁMŻA: SP nr 2 w Chełmży, SP nr 3 w Chełmży, SP nr 5 w Chełmży;  

POWIAT TORUŃSKI: SP w ZS im. UE w Chełmży 

8  Adresaci projektu Uczniowie 23 szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi są gminy oraz uczniowie i nauczyciele SP w 

ZS im. UE w Chełmży  

9 Planowana ilość uczestników projektu 1008 uczniów i 3 nauczycieli  

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba osób/pod-

miotów kwalifikujących się do objęcia wspar-

ciem) 

 W roku szkolnym 2021/22 w klasach 8 w szkołach objętych projektem uczyć będzie się 993 uczniów, natomiast w 

roku szkolnym 2022/23 – 1009 uczniów.  

Wsparciem  w projekcie objętych zostanie w roku szkolnym 2021/22 - 364 uczniów,  w roku szkolnym 2022/23 – 644 

uczniów 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.09.2021 – 30.06.2023 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  30.04.2021 
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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. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinan-

sowanie projektu ( różne oświadczenia , za-

świadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku: 

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

- podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Partnerów 

 

Dokumenty potrzebne przy podpisaniu umowy o dofinansowanie: 

 oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania ustawy Pzp 

 harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą p. Skarbnik  

 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  768 728,23 zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

środki UE (85%) i budżet państwa (10%)  – 730 291,82 zł 

16  Wymagany wkład własny  Wkład pieniędzy (5%) – 38 436,41, w tym Powiat toruński – 3 843,65 zł  

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu 8-klasisty (wynagrodzenie dla 

nauczycieli) – 295 200,00 zł; certyfikowane kursy językowe dla 8-klasistów – 259 000,00 zł; zajęcia terapeutyczne 

snoezelen – 10 000,00 zł; szkolenia dla 3 nauczycieli z zakresu terapii snoezelen – 3 000,00 zł 

Planowane zakupy towarów: wyposażenie sali doświadczania świata w ZS im. UE w Chełmży – 50 000,00 zł 

 

Planowane zakupy robót budowlanych: brak 

 

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-wyso-

kość dodatku w % od wysokości zasadniczej, za 

co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Starostwo Powiatowe w Toruniu:  

1. koordynator projektu (dodatek) 

2. specjalistka ds. finansowo-księgowych (dodatek) 

Gminy: 

1. koordynatorzy gminni 7 osób (umowa zlecenie) 
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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. 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

 Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów językowych dla 74 uczniów  

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Zakup wyposażenia sali doświadczania świata w Zespole Szkół im. UE w Chełmży 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

-  

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, 16.04.2021 r.           Opracowała: Dorota Semenowicz 
 

 

 
 


