
UCHWAŁA Nr 406/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa" planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chełmży  
 

 

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

powiatowym (tj. Dz.  U z 2017 poz. 1868), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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. „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” planowanego do realizacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chełmży, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Katarzynie  Komakowskiej Dyrektorowi  

Zespołu  Szkól   Ponadgimnazjalnych w Chełmży.  

 

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

           Przewodniczący posiedzenia  

          Starosta  Toruński  

 

         Mirosław Graczyk  
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Załącznik do Uchwały Nr 406/2017 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 15.11.2017 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    

 "Narodowy Program  

 Rozwoju Czytelnictwa" 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

 Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych  w Chełmży 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Uchwała Nr 180/2015 z RM z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020 - Priorytet 3 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

 - krzewienie kultury czytelniczej wśród młodzieży, słuchaczy, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły 

- podniesienie czytelnictwa wśród młodzieży 

 - wzmocnienie efektywności  i jakości czytania 

- ukazywanie znaczącej roli czytania w życiu człowieka 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

 - na każdej lekcji  realizacja celu - czytanie jako wartość nadrzędna w życiu, nauce, rozwoju osobowościowym  czło-

wieka, jego ścieżki edukacyjnej 

- godziny wychowawcze: Książki, które pomogły mi zgłębić wiedzę 

- promocja literatury z  cyklu: Znam, polecam 

- konferencja na temat znaczenia czytelnictwa w życiu człowieka 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

- wzrost wypożyczeń 

- orientacja w ruchu wydawniczym 

- świadomość preferencji  czytelniczych 

 - wzrost kompetencji kluczowych 

- poprawa umiejętności językowych 

7  Miejsce realizacji projektu Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży  

8  Adresaci projektu społeczność ZSP  w Chełmży 

9 Planowana ilość uczestników projektu Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice - 300 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

500 ( uczniowie, słuchacze, nauczyciele) +  rodzice 
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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. 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 2018-2019 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do 20 listopada 2017r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę - Starostwo Powiatowe  

w Toruniu 

  

14 Wartość całkowita projektu  15 000 zł. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

12 000 zł. 

  

16  Wymagany wkład własny  3 000 zł.  

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: nie dotyczy 

Planowane zakupy towarów: audiobooki, książki 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

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

Jedna osoba – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 

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 publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

3 – książki, audiobooki 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Maria Róża Kowalska 

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) 

  

 Faktury zakupu książek przechowywane przez księgowość. 
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¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 350/2017 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 12.07.2017 r. 
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Nazwa projektu 

 

Osoba dokonująca opinii projektu 
(imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja) 

 

Treść opinii (ewentualne uwagi) 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej 

 

 


