
 

 

UCHWAŁA Nr 240/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry  

świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, 

łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” planowanego  

do realizacji przez Powiat Toruński 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2),  

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 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry  

świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19,  

łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” planowanego  

do realizacji przez Powiat Toruński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne  

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych 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 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 

oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695. 



   
Załącznik 

do Uchwały Nr 240/2020 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 20.05.2020 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  „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  

COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował  

projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 

Starostwa Powiatowego w Toruniu  

odpowiedzialny za realizację projektu) 

Powiat Toruński/Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie  

 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania), 

z którego planowany projekt będzie  

finansowany lub współfinansowany 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19  

oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa poprzez zabezpieczenia właściwych grup osób.  

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), konieczne jest podjęcie kroków mających na celu 

przeciwdziałanie poprzez wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków.  

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Realizacja projektu zapewni dopłaty do wynagrodzeń pracownikom, których obowiązki wymagają stałego  

i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, jak również przeprowadzenie testów na obecność koronowirusa wśród 

personelu w domach pomocy społecznej. 

6 Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba personelu mającego bezpośredni kontakt z mieszkańcami domów pomocy społecznej w związku  

z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem – 199 osób  

7 Miejsce realizacji projektu Powiat Toruński realizuje projekt na rzecz: Domu Pomocy Społecznej w Pigży, Domu Pomocy Społecznej  

w Wielkiej Nieszawce, Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, a także Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

8 Adresaci projektu Adresatami zadania są podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób 

potrzebujących wsparcia.  

9 Planowana ilość uczestników projektu - 199 pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami domów pomocy społecznej w związku  

z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 



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) 

- 199 pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami domów pomocy społecznej w związku  

z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 1.03.2020 r. – 31.12.2020 r.  

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do 20 kwietnia 2020 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu (różne oświadczenia, 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

Nie dotyczy  

14 Wartość całkowita projektu  841 500 zł  

15 Planowana wartość wsparcia ze środków  

zagranicznych  

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 672 842,11 zł , z budżetu państwa –  79 157,89 zł 

16 Wymagany wkład własny  89 500 zł 

17 Planowany zakres rzeczowo-finansowy  

nakładów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: testy do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 

Planowane zakupy towarów:  brak 

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 zatrud-

nienia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

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

Zarządzenie projektem na poziomie Starostwa Powiatowego w Toruniu: w ramach zakresu obowiązków  

(2 osoby) – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych i Wydział Finansowy, a także na poziomie Centrum Usług  

Wspólnych Powiaty Toruńskiego w Browinie (4 osoby).  

 

 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.  

euro – ilość i przedmiot 

 Testy do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 

 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady  

konkurencyjności – ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku – ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu (TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

Nie  

  



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 

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po  

zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad  

przekazaniem dokumentów) 

Koordynator projektu 

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 


