
UCHWAŁA Nr 74/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa  

z programów resortowych: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 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 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 dofinansowanego ze środków budżetu państwa  

z programów resortowych: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

2019-2023, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Hannie Jeżewskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół 

im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

 

§ 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 

poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534. 



Załącznik  

do Uchwały Nr 74/2019 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 24.04.2019 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   

 „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 

Starostwa Powiatowego w Toruniu odpowie-

dzialny za realizację projektu) 

  

 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) 

, z którego planowany projekt będzie finanso-

wany lub współfinansowany 

  PROGRAM RZĄDOWY FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

  

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

 EDUKACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 

 

WZMOCNIENIE OPIEKUŃCZEJ FUNKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ POPRZEZ  TWORZENIE WARUNKÓW 

UMOŻLIWIAJĄCYCH SPOŻYWANIE PRZEZ UCZNIÓW POSIŁKÓW  W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE 

  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

 DOPOSAŻENIE I POPRAWA STANDARDU OBECNIE FUNKCJONUJĄCEJ STOŁÓWKI SZKOLNEWŁASNA KUCH-

NIA I JADALNIA) 
  

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

 ILOŚĆ WYDAWANYCH POSIŁKÓW – 70 

  

7  Miejsce realizacji projektu   ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY 

8  Adresaci projektu   UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM .UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY 

9 Planowana ilość uczestników projektu   70 UCZNIÓW 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do obję-

cia wsparciem) 

 70 UCZNIÓW 

  

11 Czas realizacji projektu (od – do)   LATA 2019-2023 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  W LATACH 2019-2023 W TERMINIE DO DNIA  15 KWIETNIA  DANEGO ROKU 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku  WNIOSEK DYREKTORA DO ORGANU PROWADZĄCEGO 



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. 

lub potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu ( różne oświadczenia 

, zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

  

14 Wartość całkowita projektu   21.609,00 ZŁOTYCH 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków za-

granicznych 
  NIE DOTYCZY 

  

16  Wymagany wkład własny    20% 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy na-

kładów na realizację projektu 
Planowane zakupy usług: NIE DOTYCZY 

Planowane zakupy towarów: 21.609, 00 ZŁOTYCH 

Planowane zakupy robót budowlanych: NIE DOTYCZY 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma 

zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowi-

sko/ funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, 

miejsce zatrudnienia w projekcie, okres za-

trudnienia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹ 

 NIE DOTYCZY 

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 publiczne w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 
 ILOŚĆ -1 , DOSTAWA  DOPOSAŻENIA JADALNI I KUCHNI 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za za-

chowanie zgodności z wytycznymi programo-

wymi 
DYREKTOR SZKOŁY 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 NIE DOTYCZY 

 

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad 

przekazaniem dokumentów) 

SEKRETARZ SZKOŁY 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 


