
UCHWAŁA Nr 402/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji realizacji drugiego naboru do projektu grantowego 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 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 projektów 

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 grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 

pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” planowanego do realizacji 

przez domy pomocy społecznej, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego, w związku z możliwością realizacji drugiego naboru  

do projektu pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – nr POWR.05.02.00-00-

0001/20, podjął decyzję o kontynuacji udziału w przedmiotowym projekcie.  

Wymaga to jednak zatwierdzenia stosownej koncepcji, która stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 402/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 26 maja 2021 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  Drugi nabór do projektu grantowego: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na 

czas COVID-19”  

 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Staro-

stwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny za 

realizację projektu) 

Podmioty realizujące projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i Dom 

Pomocy Społecznej w Browinie. 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowany 

lub współfinansowany 

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawar-

tej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Mając na uwadze art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecz-

nej.  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

1) Realizacja projektu zapewni przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników 

medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje za-

trudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego 

miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.   

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki projektu: 

wskaźnik rezultatu – liczba podmiotów objętych wsparciem, 

wartość docelowa – 21 osób, 

sposób pomiaru rezultatu – listy obecności.   

7  Miejsce realizacji projektu Projekt na rzecz: Domu Pomocy Społecznej w Pigży, Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz Domu Po-

mocy Społecznej w Browinie. 

8  Adresaci projektu Adresatami zadania są pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni oraz członkowie persone-

lu pomocniczego. 

9 Planowana ilość uczestników projektu 21 uczestników projektu mających bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi opieki i jednocześnie zagrożonych 

zarażaniem COVID-19 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(4)_1?pit=2020-09-14


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. 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Docelowa grupa uczestników: 

- 19 pielęgniarek,  

- 2 ratowników medycznych. 

11 Czas realizacji projektu (od – do) od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.  

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do 31 maja 2021 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinan-

sowanie projektu (różne oświadczenia, zaświad-

czenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są: wniosek o przyznanie grantu, zapotrzebowanie  

na środki z tytułu realizacji projektu grantowego oraz oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy. 

 

14 Wartość całkowita projektu  216 888,00 zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

środki europejskie (84,17%) – 182 555,00 zł i środki dotacji celowej (15,83%) – 34 333,00 zł 

16 Wymagany wkład własny  nie dotyczy  

17 Planowany zakres rzeczowo-finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: brak 

Planowane zakupy towarów: brak 

Planowane zakupy robót budowlanych: brak 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, 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 dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie projektem w ramach zakresu obowiązków na poziomie domów pomocy społecznej (3 osoby) – p. Beata 

Szczupłowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży, p. Aneta Rybacka-Skorulska Dyrektor Domu Pomocy Spo-

łecznej w Wielkiej Nieszawce oraz p. Anna Woźniak-Margol Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

 

 

W ramach projektu nie przewiduje się dodatków finansowych. 

 
 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

nie dotyczy  

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konkuren-

cyjności – ilość i przedmiot 

nie dotyczy  

21 Zamówienia publiczne w trybie rozeznania ryn-

ku – ilość i przedmiot 

nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektorzy trzech Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński – p. Beata Szczupłowska, p. Aneta 

Rybacka-Skorulska oraz p. Anna Woźniak-Margol.  

 



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. 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

Nie 

  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

Dyrektorzy trzech Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński – p. Beata Szczupłowska, p. Aneta 

Rybacka-Skorulska oraz p. Anna Woźniak-Margol.  

 

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


