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UCHWAŁA NR 547/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Ignacy Łukasiewicz – wielki Polak, 

wynalazca, społecznik i patriota” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński”  

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528.), 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 późn. zm.1), 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 grantowego pn. „Ignacy Łukasiewicz – wielki Polak, 

wynalazca, społecznik i patriota”, który będzie zrealizowany w ramach Programu ,,Rozgrzewamy 

Polskie Serca”, organizowanego przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą 

w Warszawie (01-224) ul. Kasprzaka 25, 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 2021 r. poz.1236, poz. 1535, poz.1773, 

poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583. 



 

Załącznik 

do Uchwały Nr 547/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 23.03.2022 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  Ignacy Łukasiewicz – wielki Polak, wynalazca, społecznik i patriota 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował  

projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 

Starostwa Powiatowego w Toruniu  

odpowiedzialny za realizację projektu) 

Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), 

z którego planowany projekt będzie  

finansowany lub współfinansowany 

Projekt współfinansowany z programu grantowego ,,Rozgrzewamy Polskie Serca” organizowanego na zlecenie 

Fundacji PGNiG S.A z Warszawy. 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Celem projektu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu toruńskiego 

postaci wielkiego Polaka Ignacego Łukasiewicza. Uczestnicy  poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne oraz działania 

artystyczne zapamiętają postać wielkiego Polaka, i stanie się On dla młodych inspiracją, jak też wzorem do naśladowania.  

 

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 7  ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528.) powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami. 

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W projekcie postawiono na edukację z innowacyjnymi elementami nauki. Takie możliwości zapewni Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Placówka opracowała specjalny program związany z wynalazkami naszego 

bohatera. Zaplanowano trzy rodzaje warsztatów: fizyczne „Ignacy Łukasiewicz, jego lampa...i inne lampy”, chemiczne 

„Ignacy Łukasiewicz wynalazca, który nie tylko nas oświecił” i patriotyczne „Poznaj zasługi oraz odkrycia Ignacego 

Łukasiewicza”.  

Druga część projektu - artystyczna, zostanie zrealizowana w Szkole Muzycznej w Chełmży i ZS Ponadpodstawowych. 

Dzień z Ignacym Łukasiewiczem wypełni przedstawienie teatralno-muzyczne. Na początku nowego roku szkolnego 

zostanie ogłoszony powiatowy konkursu  pn. ,,Śladami Ignacego Łukasiewicza” dedykowany uczniom szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas Dnia z Ignacym Łukasiewiczem nastąpi podsumowanie projektu i zostaną 

wręczone nagrody laureatom. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(4)_1?pit=2021-03-15


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 

Dodatkowymi wydarzeniami, jakie zostały zaplanowane to zasadzenie drzew upamiętniających obchody Roku 

Łukasiewicza, po jednym w każdej gminie – łącznie 9 sztuk. Przy każdym drzewie stanie pamiątkowa tabliczka ,,Ignacy 

Łukasiewicz (1822r. – 1882r.) wynalazca lampy naftowej - PATRON ROKU 2022”.  
6 Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki/ rezultatu: 

- liczba uczniów objęta projektem – 768 osoby wraz z 45-60 opiekunami, nauczycielami oraz laureaci konkursu pn. 

,,Śladami Ignacego Łukasiewicza”. Kilkanaście różnych eventów związanych z postacią I. Łukasiewicza.  

7 Miejsce realizacji projektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, ZS Ponadpodstawowych w Chełmży, Szkoła Muzyczna w Chełmży, 

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w powiecie toruńskim.  

8 Adresaci projektu Uczniowie i nauczyciele klas 3-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

9 Planowana ilość uczestników projektu - liczba uczniów objęta projektem – uczniowie z klas 3-8 szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych w 

powiecie toruńskim 768 osoby wraz z opiekunami, nauczycielami oraz laureaci konkursu pn. ,,Śladami Ignacego 

Łukasiewicza”. 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Ok. 1000 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu toruńskiego. 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 1.06.2022 r. – 31.12.2022 r.  

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.03.2022 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu (różne oświadczenia, 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

Statut, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

14 Wartość całkowita projektu  111 480,00 zł  

15 Planowana wartość wsparcia ze środków  

grantowych 

Środki pochodzące z grantu 99 280 zł, z budżetu powiatu – 12 200 zł 

16 Wymagany wkład własny  0,00 zł 

17 Planowany zakres rzeczowo-finansowy  

nakładów na realizację projektu  

- zarządzanie projektem  - dodatek  

- promocja projektu  

- organizacja warsztatów edukacyjno-innowacyjnych przez CNMW w Toruniu  

- usługa transportowa uczniów  

- organizacja konkursu wraz z nagrodami  

- organizacja wystawy  



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 

- przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego  

- sadzenie drzew w gminach 

 

Planowane zakupy robót budowlanych: brak 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma  

zatrudnienia, 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 na poziomie Starostwa Powiatowego w Toruniu:  

a) koordynator projektu 1 osoba – dbałość i czuwanie nad realizacją projektu, opracowywanie umów z osobami 

realizującymi poszczególne elementy projektu, inne zakupy przewidziane w projekcie, monitoring, promocja, 

sprawozdawczość, kontakt z fundacją PGNiG S.A. 

b) księgowa 1 osoba -  w zakresie księgowania i dokonywania rozliczeń z podmiotami realizującymi poszczególne 

elementy projektu. 

Osoby dodatkowe: 

a) koordynator warsztatów edukacyjnych - 1 osoba w ramach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, kontakt 

z koordynatorem projektu.  

b) gminni opiekunowie w szkole - 9 osób – rekrutacja i organizacja szkolnych i gminnych eliminacji konkursu na temat 

Ignacego Łukasiewicza, koordynowanie wyjazdów uczestników projektu do CNMW w Toruniu.  

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.  

euro – ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady  

konkurencyjności – ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku – ilość i przedmiot 

Rozeznanie wśród firm transportowych w zakresie przewozu uczestników projektu z poszczególnych gmin do CNMW 

w Toruniu. 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 

zachowanie zgodności z wytycznymi 

programowymi 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych –  p. Lidia Zwierowicz 

 

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 Edukacji i Spraw Społecznych –  p. Lidia Zwierowicz 

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 

 


