
UCHWAŁA Nr 330/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu „Rodzina w Centrum 3”, planowanego do 

realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  

 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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.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 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 „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 

9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 

9.3.2 Rozwój usług społecznych, planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Jackowi Skorulskiemu Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.  

 

§ 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. 2245,  z 2019 r. poz. 1649 

oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 



Załącznik  

do Uchwały Nr 330/2020 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 18.11.2020 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    

Rodzina w Centrum 3 
2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - PCPR 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 

9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych. 

 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

 Zgodnie z art.4 ust. 1, pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym:  Powiat  wykonuje  określone  

ustawami  zadania  publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. Poprzez udział w powyż-

szym projekcie zwiększony zostanie dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonali-

zowanych . 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zaplanowano następujące formy wsparcia dla mieszkańców powiatu: 

• Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne 

• Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne 

• Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne 

• Mediacje rodzinne 

• Terapia rodzinna 

• Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych 

• Warsztaty dla rodziców 

• Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach 

• Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne 

• Warsztaty "Moje emocje" 

• Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą 

• Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 

• Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 



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. 

• Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

  

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Nie dotyczy.  

(Wskaźniki dotyczą realizacji całego projektu  - nie są one podzielone proporcjonalnie na każdego z partnerów projek-

tu, realizacja poszczególnych zadań przez partnerów ROPS w ramach przyznanych środków  jest sumowana przez 

partnera wiodącego i rozliczana łącznie przez ROPS) 

7  Miejsce realizacji projektu powiat toruński 

8  Adresaci projektu   Projekt skierowany jest do: 

-osób przebywających w pieczy zastępczej; 

-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 

-osób opuszczających pieczę zastępczą; 

-osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (w tym rodziny objęte 

wsparciem asystenta rodziny); 

-kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej; 

-osób prowadzących rodzinne domy dziecka;;  

-innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

9 Planowana ilość uczestników projektu   Szacowana liczba beneficjentów z powiatu toruńskiego to 700 osób 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

 Grupę docelową będą stanowiły wszystkie rodziny zastępcze oraz rodziny naturalne z trudnościami opiekuńczo-      

wychowawczymi z terenu powiatu toruńskiego.  

11 Czas realizacji projektu (od – do) Z informacji przekazanych przez ROPS wynika, że projekt. „Rodzina w Centrum 3”,  zgodnie z decyzją IZ, realizowa-

ny będzie finalnie  w terminie od  1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2022 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie ROPS pierwszy wniosek złożył 2020-03-27, w wyniku negocjacji z IZ jego modyfikacja złożona została 2020-10-22 

(dot.terminu realizacji projektu i oferty zajęć przewidzianych dla beneficjentów), z uwagi na Covid19 i kolejne zmiany 

w planowanym terminie realizacji projektu (finalnie: od  1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2022 r.), wynikająca ze zmia-

ny terminu konieczność przesunięć środków na poszczególne zadania powoduje, że wniosek złożony przez ROPS o 

dofinansowanie przedmiotowego projektu ulegnie w niedalekiej przyszłości kolejnej modyfikacji i ponownemu za-

twierdzeniu przez IZ. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

 1.Pełnomocnictwo Zarządu Powiatu do: 

• Zawarcia z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa jako  IZ 



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. 

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

RPO WKP 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu  „Rodzina  w Centrum 3”  na konkurs nr 

RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społe-

czeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług społecz-

nych, w imieniu  powiatu toruńskiego  

• Składania (o ile dotyczy) w poszczególnych  latach obowiązywania tej umowy wniosków  

o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach 

RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdro-

wotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług społecznych, 

• Złożenia protestu w imieniu wnioskodawcy ( do wyboru), 

• Składania wniosków o płatność, 

• Dokonywania w formie pisemnych aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum3”  

na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 

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

usług społecznych,  

• Potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, 

• Składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i do-

konywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu. 

2.Uchwała Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie i realizację n/n projektu 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

 

14 Wartość całkowita projektu  12 663 937,00 – cały projekt 

                  1 121 944,00 zł  - powiat toruński (partner) 
 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

11 397 543,30 zł – cały  projekt 

                                                                     982 000,00 zł – powiat toruński (partner) 

16  Wymagany wkład własny   

                                                                     139 944,00 zł – powiat toruński (partner) 
Wskazana wartość to świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

osobom, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług:     Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, 

Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, Mediacje rodzinne, Terapia rodzinna, Grupa wsparcia dla rodzin zastęp-

czych i naturalnych, Warsztaty dla rodziców, Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach, 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne, Warsztaty "Moje emocje", Warsztaty dla osób przebywa-

jących i opuszczających pieczę zastępczą, Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej osób  oraz 



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. 

placówek opiekuńczo-wychowawczych   

     

Łączne środki przeznaczone na zakup usług :            791 600,00 zł (wybór usługodawcy realizowany przez ROPS) 

Planowane zakupy towarów:            

Zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych:          

Łączne środki przeznaczone na zakup towarów: 

      

Całokształt planowanych zadań powierzonych do realizacji powiatowi toruńskiemu przedstawia załączony do   
n/n koncepcji Wykaz zadań powierzonych do zrealizowania Partnerowi -019PCPR Toruń 

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  

1. Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 1 etat; umowa o pracę na czas realizacji projektu; miejsce 

zatrudnienia – PCPR (wynagradzany z kwoty dofinansowania) 

2. Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 0,5 etat; umowa o pracę na czas realizacji projektu; miej-

sce zatrudnienia - PCPR(wynagrodzany z kwoty dofinansowania) 

 

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 

W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania edukacyjne. Zamówienia publiczne w celu wyłonienia wykonawców 

będą realizowane w trybie rozeznania rynku (zapytanie ofertowe)  - to jedyne zadanie po stronie PCPR. 

Pozostałe  zamówienia publiczne dotyczące wyłonienia wykonawców projektu są po stronie partnera wiodącego, 
tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektor PCPR 

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) 

 

Dyrektor PCPR 

 

 


