
 

 

UCHWAŁA Nr  370/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia  17 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji dwóch projektów z dofinansowaniem środków PFRON 

planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,                            

ul. Towarowa 4-6 

 

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

powiatowym  (t. j. 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 dwóch projektów z dofinansowaniem środków PFRON, 

planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 

4-6, w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III- obszar D: 

 

1. LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ przez Dom Pomocy Społecznej – Dom 

Kombatanta w Dobrzejewicach ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 

III - obszar D, przewidzianą do realizacji w 2021 roku,  stanowiącą załącznik nr1 do 

niniejszej uchwały; 

 

2. LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w 

Podeszłym Wieku w Wielkiej Nieszawce ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami III - obszar D, przewidzianą do realizacji w 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 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.374, poz.568, poz. 695  poz. 1175 i poz.2320. 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr  370/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17.02.2021 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  

“LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH” poprzez zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, 

specjalnie przystosowanego  

do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, dla DPS w Dobrzejewice w ramach programu PFRON – Wyrównywanie 

różnic między regionami III 
 

, 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 

Starostwa Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 
z którego planowany projekt będzie 
finansowany lub współfinansowany 

Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D. Projekt będzie współfinansowany ze środków PFRON   ( 

zgodnie z Procedurami Programu dofinansowanie może wynieść do 70% ceny środka transportu, jednak nie więcej niż 

105 000,00zł ) 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 
projekt) 

Celem projektu jest zniesienie barier transportowych poprzez zakupienie samochodu 9 osobowego przystosowanego do 

przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Dobrzejewicach, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Pozwoli to w pełni zrealizować potrzeby związane z czynnym i pełnym uczestnictwem mieszkańców w życiu 

społecznym (integracja ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym) oraz pomoże w dotarciu do niezbędnych placówek 

zdrowotnych. Zakup pojazdu przyczyni się do utrzymania sprawności, samodzielności i aktywności psychofizycznej. 

Umożliwi pełniejszy dostęp do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych. Dzięki temu zakupowi nastąpi realizacja 

celów z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zdrowotnej. Realizacja zadań Powiatu w zakresie pomocy społecznej i 

wspierania osób niepełnosprawnych , zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 maja 1998r art4. ust. 1 pkt 3 

i 5. Zadania te są również ujęte w Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Toruńskiego 

na lata 2017-2022 . ( Rozdział III pkt 3.4 oraz 3.8 ), zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/170/2017 z dnia 17maja 2017r. 

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego dla DPS w Dobrzejewice, specjalnie przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich  

6 Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 
(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Realizacja projektu pozwoli usprawnić przemieszczenie się poza jednostkę -miejsce zamieszkania 62 mieszkańców DPS 

Dobrzejewice ( w tym 25 osób na wózkach inwalidzkich) z czego większość mieszkańców posiada orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, do placówek służby zdrowia i innych miejsc związanych z rehabilitacją społeczną 



7 Miejsce realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 

8 Adresaci projektu Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. 

  

9 Planowana ilość uczestników projektu 62 uczestników projektu 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

62 mieszkańców w tym 25 osób na wózkach inwalidzkich (większość mieszkańców z orzeczeniami o stopniu 

niepełnosprawności) 

11 Czas realizacji projektu (od – do) Czerwiec 2021 r. do października 2022 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  28 grudnia 2020 r. do 1 marca 2021 r. 

Wyjaśnienie 

Zarząd PFRON ( zazwyczaj w listopadzie roku poprzedzającego następną edycję tego programu ) podejmuje uchwałę w/s 

kolejnej edycji i finansowania Programu wyrównywania różnic między regionami. Do powiatów informacje o tym i 

zaproszenia do uczestnictwa wpływają w grudniu. Następnie Powiat składa do PFRON oświadczenie w sprawie 

gotowości do przystąpienia do przedmiotowego programu – co miało miejsce 22.12.20r. Po wysłaniu tego oświadczenia 

można dopiero wskazać termin naboru wniosków/wystąpień o wsparcie w ramach przedmiotowego programu. 

W roku bieżącym jako termin rozpoczęcia naboru dokumentów można wskazać 28 grudnia 2020r. - ponieważ tego dnia 

podmioty zainteresowane uzyskały informacje o przystąpieniu Powiatu Toruńskiego do w/w programu. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu (różne oświadczenia 

,zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.) 

 Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu wraz z oświadczeniem, iż podane w 

projekcie informacje są zgodne z prawdą oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentacji projektodawcy i 

zaciągania zobowiązań finansowych. 

 Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych 

wpłatach na PFRON. 

 Oświadczenie o nie otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na ten sam projekt z innego tytułu ustawy z 

dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

2019, poz. 1172, ze zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON 

 Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu przez Powiat Toruński w składkach na ubezpieczenia społeczne za 

zatrudnionych pracowników. 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami przez Powiat Toruński 

 Zaświadczenie o posiadaniu przez Powiat Toruński rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych 

obciążeniach. 

 Zaświadczenie o wygranych wyborach przez Starostę Toruńskiego 

 Uchwała w sprawie powołania skarbnika Powiatu Toruńskiego. 

 Aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy-Statut Powiatu Toruńskiego. 

 Wykaz urządzeń i sprzętu, których zakup jest planowany w ramach projektu wraz z opisem ich przeznaczenia i 

ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń oferty cenowe. 

 



14 Wartość całkowita projektu 165 000,00zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków 
zagranicznych 

Planowane wsparcie ze środków PFRON 105 000,00zł 

16 Wymagany wkład własny Wkład własny Powiatu Toruńskiego 60 000,00zł 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

nakładów na realizację projektu 

Planowane zakupy usług: Nie 

Planowane zakupy towarów: Zakup samochodu osobowego 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu 
niepełnosprawnych mieszkańców 
Planowane zakupy robót budowlanych: Nie 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za- 

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miejsce 

zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnienia, w 

przypadku dodatku specjalnego wysokość 

dodatku w % od wysokości zasadniczej, za co 

przyznano dodatek i na jaki okres)¹ 

Małgorzata Marmurowicz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu/pełen etat- bez dodatku/ 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 
ilość i przedmiot 

TAK 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady 
konkurencyjności-ilość i przedmiot 

NIE 

 

 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 
rynku-ilość i przedmiot 

NIE 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 
zachowanie zgodności z wytycznymi 
programowymi 

Alfred Józefiak - Dyrektor DPS w Dobrzejewicach 

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) 

Małgorzata Marmurowicz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 370/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17.02.2021 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  

“LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH” poprzez zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, 

specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, dla DPS w Wilka Nieszawka w ramach 

programu PFRON – Wyrównywanie różnic między regionami III 

 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub wydział 

Starostwa Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 
z którego planowany projekt będzie 
finansowany lub współfinansowany 

Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D. Projekt będzie współfinansowany ze środków PFRON (– 

zgodnie  z Procedurami Programu dofinansowanie może wynieść do 70% ceny środka transportu, jednak nie więcej niż 

105 000,00zł ) 

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 
projekt) 

Celem projektu jest zniesienie barier transportowych poprzez zakupienie samochodu 9 osobowego przystosowanego do 

przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Wielkiej Nieszawce, w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Pozwoli to w pełni zrealizować potrzeby związane z czynnym i pełnym uczestnictwem mieszkańców w 

życiu społecznym (integracja ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym) oraz pomoże w dotarciu do niezbędnych 

placówek zdrowotnych. Zakup pojazdu przyczyni się do utrzymania sprawności, samodzielności i aktywności 

psychofizycznej. Umożliwi pełniejszy dostęp do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych. Dzięki temu zakupowi 

nastąpi realizacja celów z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zdrowotnej. Realizacja zadań Powiatu w zakresie 

pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych , zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 maja 

1998r art4. ust. 1 pkt 3 i 5. Zadania te są również ujęte w Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022. (Rozdział III pkt 3.4 oraz 3.8), zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/170/2017 

z dnia 17maja 2017r. 

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego dla DPS w Wielkiej Nieszawce , specjalnie przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich  

6 Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 
(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Realizacja projektu pozwoli usprawnić przemieszczenie się poza jednostkę -miejsce zamieszkania 90 mieszkańców DPS 

w Wielkiej Nieszawce (w tym 33 osób na wózkach inwalidzkich) z czego większość mieszkańców posiada orzeczenie o 



stopniu niepełnosprawności, do placówek służby zdrowia innych miejsc związanych z rehabilitacją społeczną 

7 Miejsce realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

8 Adresaci projektu Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 

  

9 Planowana ilość uczestników projektu 90 uczestników projektu 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

90 mieszkańców w tym 33 osób na wózkach inwalidzkich (większość mieszkańców z orzeczeniami o stopniu 

niepełnosprawności) 

11 Czas realizacji projektu (od – do) Czerwiec 2021r do października 2022r 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  28 grudnia 2020r do 1 marca 2021 

Wyjaśnienie: 

Zarząd PFRON ( zazwyczaj w listopadzie roku poprzedzającego następną edycję tego programu ) podejmuje uchwałę 

w/s kolejnej edycji i finansowania Programu wyrównywania różnic między regionami. Do powiatów informacje o tym i 

zaproszenia do uczestnictwa wpływają w grudniu. Następnie Powiat składa do PFRON oświadczenie w sprawie 

gotowości do przystąpienia do przedmiotowego programu – co miało miejsce 22.12.20r. Po wysłaniu tego oświadczenia 

można dopiero wskazać termin naboru wniosków/wystąpień o wsparcie w ramach przedmiotowego programu. W roku 

bieżącym jako termin rozpoczęcia naboru dokumentów wskazuje się 28 grudnia 2020r. - ponieważ tego dnia podmioty 

zainteresowane uzyskały informacje o przystąpieniu Powiatu Toruńskiego do w/w programu. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu ( różne, oświadczenia 

, zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

 Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu wraz z oświadczeniem, iż podane w 

projekcie informacje są zgodne z prawdą oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentacji projektodawcy i 

zaciągania zobowiązań finansowych. 

 Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych 

wpłatach na PFRON. 

 Oświadczenie o nie otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na ten sam projekt z innego tytułu ustawy 

z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

2019, poz. 1172, ze zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON 

 Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu przez Powiat Toruński w składkach na ubezpieczenia społeczne za 

zatrudnionych pracowników. 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami przez Powiat Toruński 

 Zaświadczenie o posiadaniu przez Powiat Toruński rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych 

obciążeniach. 

 Zaświadczenie o wygranych wyborach przez Starostę Toruńskiego 

 Uchwała w sprawie powołania skarbnika Powiatu Toruńskiego. 

 Aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy-Statut Powiatu Toruńskiego. 

 Wykaz urządzeń i sprzętu, których zakup jest planowany w ramach projektu wraz z opisem ich przeznaczenia i 



ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń oferty cenowe.  

14 Wartość całkowita projektu 165 000,00zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków 
zagranicznych 

Planowane wsparcie ze środków PFRON 105 000,00zł 

16 Wymagany wkład własny Wkład własny Powiatu Toruńskiego 60 000,00zł 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

nakładów na realizację projektu 

Planowane zakupy usług: nie 

Planowane zakupy towarów: Zakup samochodu osobowego 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu 
niepełnosprawnych mieszkańców (z windą) 
Planowane zakupy robót budowlanych: nie 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za- 

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miejsce 

zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnienia, w 

przypadku dodatku specjalnego wysokość 

dodatku w % od wysokości zasadniczej, za co 

przyznano dodatek i na jaki okres)¹ 

Małgorzata Marmurowicz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu /- bez dodatku/  

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 
ilość i przedmiot 

TAK 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady 
konkurencyjności-ilość i przedmiot 

NIE 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 
rynku-ilość i przedmiot 

NIE 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 
zachowanie zgodności z wytycznymi 
programowymi 

Aneta Rybacka - Skorulska - Dyrektor DPS w Wielkiej Nieszawce 

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) 

Małgorzata Marmurowicz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 

 

 
 


