
 

UCHWAŁA NR 392/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Europa fährt programmiert gemeinsam zum 

Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges im Kontext zur Robotik”, 

planowanego do realizacji przez 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 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 sprawie przyjęcia procedury 

wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowanych 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. „Europa fährt programmiert gemeinsam zum Ziel- 

Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges im Kontext zur Robotik” 

(Zaprogramowana  Europa podąża wspólnie do celu -  budowa sterowanego komputerowo pojazdu                    

w kontekście zagadnień robotyki), planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie, 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 
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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 (po uwzględnieniu uwag audytu). 

1 Nazwa projektu  Europa fährt programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges im Kon-

text zur Robotik / Zaprogramowana  Europa podąża wspólnie do celu -  budowa sterowanego komputerowo pojazdu w 

kontekście zagadnień robotyki. 

  

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Staro-

stwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny 

za realizację projektu) 

  

 Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finanso-

wany lub współfinansowany 

Program Erasmus Plus 

Akcja KA 2 

Partnerstwa Strategiczne 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

W ramach projektu będą realizowane zadania Powiatu  określone w projekcie Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego 

na lata 2021-2030, w ramach celu nr 4 Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu                 toruńskiego do 

2030 r., nastąpi podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów, tak aby wykorzystać ich potencjał. Zadanie 9.1 Programu 

Erasmus + Podniesienie  jakości kształcenia zawodowego i praktycznego umożliwi osiągnięcie celu strategicznego nr 1 

Wsparcie Lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego oraz  realizację celu strategicznego nr 3 Ograniczenie 

skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego oraz cel strategiczny nr 5 Aktywizacja mieszkańców i 

promocja powiatu toruńskiego do 2030 roku. 

-rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozu-

mienia jej wartości;  

-pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju 

osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.  

- nauka we wspólnym, międzynarodowym zespole oparta na tolerancji, rzeczowości i gotowości do rozwiązywania pro-

blemów, a także na odpowiedzialności za skonstruowanie konkretnego, poprawnie funkcjonującego technicznego pro-

duktu; 

-rozpoznanie i pozytywne wykorzystanie współdziałania w kształceniu; 

- podjęcie próby wyrównywania treści kształcenia w krajach partnerskich pomimo różnic kulturowych  z włączeniem 

wiedzy z różnych dziedzin (nawiązania do fizyki, technologii, kształcenia praktycznego, rysunku technicznego, ekonomii 

i logiki); 

 - podstawą wspólnych spotkań będzie skonstruowanie kreatywnego, wysokiej jakości produktu technicznego : elektrycz-

nie napędzanego pojazdu 

-podczas spotkań uczestnicy zajmować się będą również historią, kulturą, gospodarką, strukturą społeczną i językiem 

każdego kraju będącego w danym momencie gospodarzem (kursy językowe, zwiedzanie zakładów, wycieczki i zwiedza-

nie ważnych zabytków kultury, włączenie się w projekt rodzin uczniów); 
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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 (po uwzględnieniu uwag audytu). 

-wykorzystanie mediów elektronicznych do wzajemnej komunikacji (forum internetowe e-twinnig). Zadaniem uczniów 

będzie samodzielne prowadzenie tego forum. 

 

 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

DLA UCZNIÓW 

Konstruowanie produktu technicznego w międzynarodowym zespole, doskonalenie znajomości języka niemieckiego, po-

znanie krajów szkół partnerskich, poszerzanie swojej wiedzy z zakresu komunikacji internetowej 

DLA NAUCZYCIELI 

Nadzorowanie przebiegu projektu, wsparcie uczniów 

DLA SZKOŁY  

Udział w projekcie międzynarodowym, próba wyrównania treści programowych, nawiązanie współpracy ze szkołami i 

pracodawcami z zagranicy 

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

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie – 5. 

2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie – ok 30  

 

 

7  Miejsce realizacji projektu  ZS CKU w Gronowie (technikum) 

 Kocaeli (Turcja)\ 

 Eupen (Belgia) 

 Regensburg (Niemcy) 

 Dunaujvaros (Węgry) 

 Perugia (Włochy) 

 

8  Adresaci projektu Uczniowie Technikum, nauczyciele Zespołu Szkół, CKU w Gronowie 

 

9 Planowana ilość uczestników projektu 30 uczniów 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba osób/pod-

miotów kwalifikujących się do objęcia wspar-

ciem) 

  

Uczniowie klas Technikum Zespołu Szkół, CKU w Gronowie (technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, 

technik mechanizacji rolnictwa), nauczyciele informatyki, przedmiotów zawodowych i nauczyciel języka niemieckiego 

 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.09.2021 – 31.08.2024 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  15.05.2021 r.  



Załącznik 

do Uchwały Nr 392/2021 

z dnia 28.04.2021 r. 

3 
 

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 (po uwzględnieniu uwag audytu). 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinan-

sowanie projektu ( różne oświadczenia , za-

świadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

 oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu  

 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. 

 oświadczenia Starosty i Wicestarosty 

 informacja na temat rachunku bankowego 

 

14 Wartość całkowita projektu   35 000 Euro 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

środki UE (100%)  35 000 Euro 

16  Wymagany wkład własny   Nie jest wymagany wkład własny. 

85% budżetu zostanie przekazane przed realizacją projektu 

pozostałe 15% będzie przekazane po zatwierdzeniu raportu końcowego 
 

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  

 

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-wyso-

kość dodatku w % od wysokości zasadniczej, za 

co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie na poziomie całości projektu:  

1. Dyrektor Szkoły 

2. koordynator projektu (ZS, CKU w Gronowie) 

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

 

Nie przewiduję wynagrodzenia. 

 

 

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  
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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 (po uwzględnieniu uwag audytu). 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektor Szkoły, 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 

 


