
UCHWAŁA Nr  18/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Budowa Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku nad Wisłą, gmina Obrowo 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 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 pn. „Budowa Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku nad Wisłą, gmina Obrowo” planowanego do realizacji przez Starostwo 

Powiatowe w Toruniu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 , poz. 1366, poz. 1669                  

i poz. 1693 .  



Załącznik   

do Uchwały Nr 18/2018 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 19.12.2018 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  Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, gmina Obrowo 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

Projekt realizować będzie Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Edukacji i 

Spraw Społecznych 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Wniosek o zapotrzebowanie na środki finansowe złożony do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Byd-

goszczy w ramach zadań dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

także realizacją działań 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą Nr 160 

Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. 

z 2016 r., poz. 1250).  

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Zgodnie z art.  20. ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Przeprowadzona analiza stanu technicznego budynku, w którym obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Osieku nad Wisłą wykazała, iż dostosowanie ww. obiektu do wymogów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 

przystosowanie do wymaganego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej standardu usług jest 

ekonomicznie nieuzasadnione. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję o wybudowaniu obiektu 

przeznaczonego na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla 40 uczestników. 

  

Celem projektu jest zbudowanie, przy uwzględnieniu obecnej lokalizacji oraz infrastruktury, obiektu przeznaczonego na 

potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla 40 uczestników – osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zakup 

wyposażenia do nowego obiektu.  Budynek spełniać będzie wymagany standard usług zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W ramach projektu zostanie zbudowany, przy uwzględnieniu obecnej lokalizacji oraz infrastruktury, obiekt przeznaczo-

ny na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla 40 uczestników oraz zostanie zakupione wyposażenie do no-

wego obiektu: 

- architektura i konstrukcja, 

- instalacje wewnętrzne wod. – kan., 

- instalacje zewnętrzne wod. – kan., 



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. 

- technologia pompy ciepła, instalacje c.o., c.t.,  

- instalacja wentylacji, 

- instalacja teletechniczna, 

- instalacja elektryczna,  

- zakup wyposażenia. 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku – 40 uczestników (zwiększenie o pięć 

miejsc),  

2. Projekt budowlany dot. zadania znajduje się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Toruniu. 

7  Miejsce realizacji projektu Osiek nad Wisłą, ul. Spacerowa 17, 87-125 Osiek nad Wisłą 

8  Adresaci projektu Nowo wybudowany obiekt przeznaczony będzie dla 40 uczestników – osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W obiekcie realizowane będą zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

9 Planowana ilość uczestników projektu Nie dotyczy 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Nie dotyczy 

 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 18.12.2018r. – pismo informujące o możliwości składania wniosków o środki finansowe na zadanie „Rozwój sieci 

Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.” wpłynęło do kancelarii Starostwa Powiatowego 

w Toruniu w dniu 14.12.2018 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu (różne oświadczenia, za-

świadczenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

Tabela pn. Rozwój O. W. 2019 zamieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej, uzasadnienie do wniosku zawiera-

jące opis planowanego zadania, wyliczenie szacunkowego kosztu w przypadku inwestycji – kosztorysu inwestorskiego.  

14 Wartość całkowita projektu  4.576.574,15 złotych;  w roku 2019 kwota 1.156.003,20 zł. - wybudowanie nowo projektowanego budynku w stanie 

surowym; w roku 2020 kwota 3.374.560,95 zł. – dokończenie zadania; kwota w wysokości 46.010 zł. wydatek ponie-

siony przez powiat toruński w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz wykonanie gleboznaw-

czej klasyfikacji gruntów  

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

Nie dotyczy  

16  Wymagany wkład własny  0,00 zł 



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. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: Brak 

Planowane zakupy towarów:  

- zakup wyposażenia 

Planowane zakupy robót budowlanych:  

- architektura i konstrukcja, 

- instalacje wewnętrzne wod. – kan., 

- instalacje zewnętrzne wod. – kan., 

- technologia pompy ciepła, instalacje c.o., c.t.,  

- instalacja wentylacji, 

- instalacja teletechniczna, 

- instalacja elektryczna. 

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  

Realizacją projektu zajmować będą się: Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecz-

nych Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Tak 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Nie 

21 Zamówienia publiczne w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Nie 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Wicestarosta Toruński 

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) 

Miejscem przechowywania dokumentacji jest Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego. 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


