
UCHWAŁA Nr 230/2013 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2013 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 
 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595) oraz art. 247 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Przyjmuje się do stosowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego i 

w Starostwie Powiatowym w Toruniu procedurę wewnętrznej oceny 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, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się wzór informacji o koncepcji przygotowania 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 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Podpisy członków Zarządu: 

 

Mirosław Graczyk 

 

Wiesław Kazaniecki 

 

Mirosław Nawrotek 

 

Honorata Żeglarska 
 
 
 
 

                                                
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 

1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i  Nr 

291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548. 


