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1 powiat włocławski

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych dla 

podopiecznych 

Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-

Wychowawczej w Brzeziu.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu (powiat włocławski, gm. Brześć Kujawski), w których mieszkać będzie po 14 dzieci wraz z 

opiekunem. Budynki będą tworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, tzw. "placówka rodzinna". Budynki zlokalizowano na 

działce oznaczonej nr 89/8, położonej w miejscowości Brzezie 35, działka jest własnością Powiatu Włocławskiego. Oprócz wymienionych 

budynków mieszkalnych na przedmiotowej działce przewiduje się budowę terenu utwardzonego kostką betonową, po którym odbywać się 

będzie komunikacja, a także na którym zlokalizowano drogę dojazdową z chodnikiem, plac manewrowy dla wozu strażackiego oraz miejsca 

parkingowe. Część działki przeznaczoną dla potrzeb Placówki oddzielono ogrodzeniem, wyposażonym w bramę przesuwną oraz furtkę. Na działce 

zaprojektowano tereny zielone oraz nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia. Projekt obejmuje również wyposażenie obiektu 

w niezbędne meble i sprzęt m.in komputery. Wnioskodawcą w niniejszym projekcie jest Powiat Włocławski. Za realizację projektu od strony 

formalno-prawnej odpowiadają pracownicy Starostwa Powiatowego. Po zakończeniu projektu powstaną dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze, które będą zarządzały powstałą w ramach projektu infrastrukturą. Będą one stanowiły jednostki organizacyjne Powiatu 

Włocławskiego.

2017-08-31 1 702 195,66 1 276 646,74

2  Bydgoszcz

Przebudowa i modernizacja 

Bydgoskiego Zespołu 

Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych przy ul. 

Stolarskiej 2.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez przebudowę i modernizację 

Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ulicy Stolarskiej 2. W chwili obecnej budynek w całości spełnia funkcję Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci w wieku od niemowlęcego aż do kilkunastoletniej młodzieży. Działając na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, projekt przewiduje powstanie dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

(do 14 miejsc każda) typu: interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego w miejsce jednej placówki przy ul. Stolarskiej 2. Realizacja 

projektu, poprzez wyodrębnienie dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, przyczyni się do powstania nowych miejsc usług świadczonych 

w społeczności lokalnej dla dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Specjalistycznych i Interwencyjnych na terenie miasta Bydgoszczy, 

a także przyczyni się do poprawy komfortu ich życia. W ramach projektu planuje się również doposażyć Placówki w niezbędny sprzęt. Placówka 

będzie w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu będzie w poziomie terenu, drzwi do pomieszczeń o szerokości 90 

cm w świetle, sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2017 r., a jego 

zakończenie planuje się na czerwiec 2018 roku.

2017-09-06 1 678 276,13 1 079 680,16

3 powiat sępoleński

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych na potrzeby 

dwóch 14 – osobowych 

placówek opiekuńczo – 

wychowawczych wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną w Więcborku

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym jedno 

niepełnosprawne. Ponadto przy projektowanych placówkach planuje się budowę 2 obiektów małej architektury w postaci altanek ogrodowych 

oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt niezbędny do funkcjonowania 

POW. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach, poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. Projekt 

wpłynie na poprawę funkcjonowania infrastruktury opiekuńczo – wychowawczej, zapewniając polepszenie warunków bytowych i przyczyniając 

się tym samym do podniesienia standardów wychowania, rozwoju i nauki wychowanków oraz do rozwoju placówki. Dzięki realizacji projektu 

podniesiony zostanie standard oraz jakość życia wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku. Powstała infrastruktura 

spełniać będzie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania i stanu infrastruktury, w tym zostanie w pełni dostosowana do przepisów 

przeciwpożarowych. Ponadto w wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp osób niepełnosprawnych do infrastruktury placówek opiekuńczo-

wychowawczych, poprzez dostosowanie obiektów do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

2017-09-28 2 817 970,42 1 380 120,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną w tym m.in.: budowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka.



4 powiat chełmiński

Budowa trzech placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych na terenie 

Powiatu Chełmińskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Powiatu chełmińskiego poprzez budowę trzech placówek 

opiekuńczo wychowawczych do 14 wychowanków każda, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem ternu. Projekt jest odpowiedzią na 

zidentyfikowane problemy wynikające z niedostosowania obecnej infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb dzieci przebywających w 

placówka oraz niedostosowania infrastruktury do obecnych standardów. Najistotniejszymi problemami jakie zostaną rozwiązane bądź 

ograniczone w efekcie realizacji projektu są: - ograniczony dostęp do infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej, - nadmierna instytucjonalizacja 

opieki i niedostosowany do potrzeb społecznych dzieci przebywających w palcówce, - nadmierne odizolowanie dzieci od rodziny i środowiska 

lokalnego, - brak miejsc w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W ramach 

projektu wybudowane zostaną trzy budynki parterowe z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone z dachem dwuspadowy na planie zbliżonym 

do czworokąta. Budynki posiadać będą funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 14 podopiecznych i 2 opiekunów. 

Każdy budynek będzie maił 222 m2 powierzchni użytkowej przy 154m2 zabudowy. Każda placówka będzie stanowiła odrębną zabudowę wraz z 

zagospodarowaniem terenu obejmującym: ogrodzenie terenu, budynek gospodarczy realizowany w technologii szkieletu drewnianego, dojścia i 

dojazdy do budynku miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci. W każdym z budynków będzie mogło zamieszkać dwoje dzieci poruszających się na 

wózkach.

2017-08-31 3 369 103,98 2 065 700,31

5 powiat brodnicki

Budowa dwóch budynków 

na potrzeby 14 – 

osobowych placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu brodnickiego, tj. dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Każda z projektowanych placówek docelowo 

będzie mogła przyjąć po 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania 

instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w 

placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. Projekt wpłynie na poprawę funkcjonowania infrastruktury opiekuńczo – 

wychowawczej, zapewniając polepszenie warunków bytowych i przyczyniając się tym samym do podniesienia standardów wychowania, rozwoju i 

nauki wychowanków oraz do rozwoju placówki. Dzięki realizacji projektu podniesiony zostanie standard oraz jakość życia wychowanków placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w Brodnicy. Powstała infrastruktura spełniać będzie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania i stanu infrastruktury, 

w tym zostanie w pełni dostosowana do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp osób 

niepełnosprawnych do infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez dostosowanie obiektów do potrzeb osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich.

2017-09-21 3 025 494,20 1 380 120,00

6 powiat lipnowski

Budowa dwóch budynków 

przeznaczonych na 

całodobową opiekę i 

wychowanie dla dzieci i 

młodzieży na działkach o 

numerach ewidencyjnych 

nr 1874/7 i nr 1874/16 

położonych przy ul. Okrzei i 

Platanowej w obrębie 

ewidencyjnym nr 8 Miasta 

Lipna wraz z 

wyposażeniem.

Niniejszy projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lipnowskiego, tj. dwóch 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci. Potrzeba realizacji projektu 

wynika m.in. z konieczności dostosowania do przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie 

ilości miejsc do 14 wychowanków. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: adaptację projektu budowlanego, wykonanie studium wykonalności, 

prace budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, promocję projektu. Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia po zrealizowaniu zadania 

to: Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności-2szt., Liczba 

obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-2szt., Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków 

przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności-28osób. Koszt projektu - 1.802.798,00zł, wnioskowane 

dofinansowanie 1.352.098,50zł i wkład własny 450.699,50zł (w tym wkład rzeczowy o wartości 121.400,00zł).

2017-08-31 1 770 827,44 1 276 182,67

7 powiat rypiński
Przebudowa Domu Dziecka 

w Rypinie.

Projekt pn. "Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie" dot. przebudowy budynku, w którym znajduje się Dom Dziecka w Rypinie celem utworzenia 

placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci i 2 wychowawców przebywających czasowo oraz osób do obsługi, a także dostosowanie 

istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając zapewnienie dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz 

zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem projektu jest przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w 

lokalnej społeczności. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się nowy układ i podział funkcjonalny pomieszczeń parteru i pierwszego piętra 

celem dostosowania budynku do pełnienia funkcji placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 dzieci i dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostaną również prace związane z poprawą stanu budynku i dostosowaniem go do obowiązujących 

przepisów. Wykonany zostanie również nowy plac zabaw dla wychowanków. W wyniku realizacji projektu powstanie pierwsza w powiecie 

rypińskim placówka opiekuńczo-wychowawcza do 14 dzieci.

2017-08-31 958 736,73 539 809,85



8 powiat mogileński

Adaptacja budynku 

zlokalizowanego w 

Marcinkowie na potrzeby 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej.

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Marcinkowie wraz z budową wiaty na potrzeby 

placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Mogileńskiego. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Powiat Mogileński, natomiast 

podmiotem realizującym projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, stanowiące samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu 

Mogileńskiego. W zakres projektu wchodzą następujące działania: 1) Studium wykonalności. 2) Dokumentacja projektowa. 3) Prace adaptacyjno-

budowlane. 4) Wyposażenie. 5) Zarządzanie projektem – dodatek specjalny dla pracowników. 6) Zarządzanie projektem – usługa zlecona. 7) 

Promocja projektu. W projekcie przewidziano prace budowlane - adaptacyjne w istniejącym budynku mieszkalnym w zakresie zmiany układu 

konstrukcyjnego budynku, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonania instalacji sanitarnych oraz prace budowlane w zakresie 

budowy wiaty rekreacyjnej jako elementu małej architektury wypoczynkowej. Ponadto, w projekcie przewidziano wyposażenie placówki. 

Utworzona placówka opiekuńczo-wychowawcza będzie spełniać wszelkie wymogi i standardy określone w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie 

dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie mogileńskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Cel 

szczegółowy projektu to dostosowanie istniejącego budynku 1-rodzinnego do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej. Projektowana 

placówka będzie przeznaczona dla 14 wychowanków. Projekt przyczyni się do wyeliminowania problemu zidentyfikowanego jako 

niewystarczająca dostępność do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie mogileńskim.

2017-09-21 1 102 990,00 539 910,00

9 Toruń

Remont i przebudowa 

budynku mieszkalnego z 

przeznaczeniem na 

placówkę opiekuńczo-

wychowawczą przy ul. PCK 

10 w Toruniu.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu remont i przebudowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu. W wyniku realizacji projektu obecny budynek mieszkalny zostanie wyremontowany i 

dostosowany do potrzeb działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej. W budynku przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej dla 14 dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawczej. Placówka ta będzie miała za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i 

wychowania, a także zaspokojenie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, 

zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostoswanego do jego wieku. Placówka odpowiadać będzie ponadto za realizację przygotowanego 

we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku, umożliwienie mu kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi osobami, poprzez działania 

zbliżające dziecko do rodziny. Obecnie na działkach nr 343, 344 znajduje się budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni 

zabudowy 210m2. Po realizacji inwestycji zostanie budynek będzie pełnił funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej. Podział funkcjonalny jest 

następujący: parter, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowi część wspólną domu. Znajdują się tam m.in. kuchnia, jadalnia. 

Dodatkowo wydzielone zostały pomieszczenia dla wychowawców z łazienkami oraz pokój i łazienka przeznaczone na ewentualny pobyt dzieci 

niepełnosprawnych. W pokojach będą przebywały maks. 3 wychowanków. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę małej 

architektury w postaci ławek, piaskownicy, siłowni plenerowej. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do 

usług społecznych na obszarze gminy. Dzięki realizacji projektu powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci, które będzie 

spełniała założenia wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2017-09-26 659 985,25 494 988,93

10
powiat golubsko-

dobrzyński

Budowa powiatowej 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej o 

specjalizacji terapeutycznej 

w Golubiu-Dobrzyniu.

Przedmiotem projektu jest budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu - Dobrzyniu. 

Beneficjentem projektu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Projekt będzie realizowany przy Szosie Rypińskiej w Golubiu - Dobrzyniu. Powstała 

Placówka będzie pierwszą tego typu w regionie kuj. – pom. Zakres projektu obejmuje: Prace budowlane, zakup wyposażenia, promocję projektu 

Rozpoczęcie jego realizacji planuje się na 05.2017r., a zakończenie na 06.2018r. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 2815210,03 zł Główne 

problemy, z którymi boryka się system pieczy zastępczej w regionie kuj. – pom. to: 1. Brak placówki opiekuńczo – wychowawczej o charakterze 

specjalistyczno – terapeutycznym 2. Brak zapewnienia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością /specjalnymi potrzebami takiej opieki i troski, 

jakiej w rzeczywistości potrzebują (stosowanie specjalnych metod wychowawczych, specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień 

rozwojowych i edukacyjnych) 3. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry do pracy z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością /specjalnymi 

potrzebami. Projekt będzie odpowiedzią na zaistniałe problemy. Gł. celem jego realizacji jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 

mieszkańców regionu. Cele szczegół. to: 1. Rozwój instytucjonalnego systemu pieczy zastępczej w kierunku specjalistycznym 2. Zapewnienie 

dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością /specjalnymi potrzebami specjalistycznej opieki 3. Podnoszenie kwalifikacji kadry w kierunku pracy z 

dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością /specjalnymi potrzebami Planowane produkty: 1. Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków 

przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt. 2. Liczba obiektów ostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – 1 szt. Planowane rezultaty: 1. Liczba osób korzystających z nowych lub zaadoptowanych budynków przeznaczonych na 

cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności-14 osób

2017-08-31 2 893 248,33 2 111 407,52

11 powiat bydgoski

Modernizacja placówki 

opiekuńczo- wychowawczej 

nr 1 w Trzemiętowie.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w istniejącym budynku, w którym mieści się 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1 w Trzemiętowie, polegających na: • zmianie układu funkcjonalnego poszczególnych pomieszczeń w 

budynku, • dostosowaniu pomieszczeń do obecnie obowiązujących warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki przeznaczone na 

stały pobyt ludzi, • dostosowaniu budynku do przepisów budowlanych p.poż., • wyposażeniu lokali w meble i sprzęt komputerowy, • wymianie 

kotłów olejowych. W wyniku realizacji inwestycji w miejsce obecnie funkcjonującej 1 placówki zostaną utworzone 2 placówki obsługujące do 14 

wychowanków. Utworzone zostaną 2 lokale mieszkalne, w pełni wyposażone w meble i sprzęt komputerowy. Wartość projektu wynosi 1 170 

220,66zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR została ustalona na poziomie 75 % - 877 665,49 zł. Wszystkie wydatki przewidziane w projekcie 

kwalifikują się do wsparcia. Wydatki zaplanowane zostały tak, aby umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów w maksymalnym stopniu. 

2017-09-21 1 170 220,66 877 665,49



12 powiat włocławski

Budowa 2 budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnych dla 

potrzeb wychowanków 

Domu Dziecka w Lubieniu 

Kujawskim wraz z 

infrastrukturą.

Przedmiotem projektu jest budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla 14 wychowanków każdy. Powstaną dwa obiekty wraz z 

infrastrukturą, stanowiące placówki Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Budynki będą bliźniacze: na parterze znajdują się rożne pomieszczenia 

techniczno-gospodarcze, pokój dwuosobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z częścią dzienną i kuchnią. Na piętrze 

zaprojektowano 6 dwuosobowych pokoi dla dzieci. Parter połączono z piętrem otwartą klatką schodową. W jednym budynku przewidziana jest 

kotłownia, w drugim garaż.

2017-08-31 2 184 266,47 1 380 120,00

13 Włocławek

Budowa i wyposażenie 

trzech placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych we 

Włocławku.

Projekt pn: "Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku" stanowi I etap inwestycji w infrastrukturę 

społeczną w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zakres I etapu obejmuje budowę 3 budynków 

jednorodzinnych, parterowych z tarasami pełniących funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

i wyposażeniem. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie przy ul Sielskiej na części działki, na której obecnie znajduje się budynek Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch”. Będzie to obiekt z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego, 

terapeutycznego i socjalizacyjnego, dla nie więcej niż 14 dzieci o specjalnych potrzebach, przewlekle chorych, całkowicie lub częściowo 

pozbawionych opieki rodziców. Zarówno pokoje, jak i cała infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

uwzględniono gabinety rehabilitacji i terapii wielospecjalistycznej oraz "Salę Doświadczania Świata". Placówka ma zapewnić specjalistyczną 

opiekę chorym, niepełnosprawnym dzieciom oraz wymagającym specjalnej opieki i terapii. Pozostałe dwa domy zlokalizowane zostaną na ul. 

Jasnej, stanowić będą swoje lustrzane odbicie, z jedyną różnicą polegającą na usytuowaniu w Budynku 1 - garażu, a w Budynku 2 - kotłowni. 

Każda z placówek przeznaczona będzie do zamieszkania przez 14 starszych dzieci i młodzież wraz z opiekunami. Mając na względzie aktualne 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obiekty objęte projektem zaprojektowano tak, aby spełnione zostały wymagania, jak dla zamieszkania zbiorowego. W ramach proj. wykonana 

zostanie również infrastruktura okalająca budynki oraz plac zabaw w każdej lokalizacji, wyposażony w elementy architektury wypoczynkowej. 

Jako II etap planowany jest remont i modernizacji dwóch nieruchomości stanowiących własność GM Włocławek

2017-08-31 4 661 554,19 2 607 038,99

14 powiat grudziądzki

Budowa dwóch placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych: w Łasinie 

i Grucie.

Projekt pn.: „ Budowa dwóch placówek opiekuńczo–wychowawczych: w Łasinie i w Grucie ” ma na celu zwiększenie dostępu do usług 

społecznych, poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego. Przedmiot inwestycji obejmuje 

następujące zadania: • budowa budynku przeznaczonego na funkcję Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w miejscowości Gruta wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół budynku; • budowa budynku przeznaczonego na funkcję Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

miejscowości Łasin oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach projektu zostanie również zakupiona część wyposażenia do dwóch 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu przyczyni się do powstania 28 nowych miejsc dla dzieci w Placówkach Opiekuńczo-

Wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego. Potrzebę powstania nowych Placówek uzasadnia fakt zmiany przepisów prawa tj. ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.), zgodnie z którą od dnia 2 stycznia 

2021 r. liczba dzieci umieszczonych w placówce nie może przekraczać 14 dzieci. Przewidziany do realizacji projekt, mający na celu zwiększenie 

dostępu do usług społecznych , wpisuje się cele operacyjne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a w szczególności w Oś 

priorytetową 6 - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 

6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 2 225 262,77 zł. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują 

jedynie kosztu wykonania dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych, a zatem wynoszą 1 840 160,00 zł.

2018-04-25 2 225 262,76 1 380 120,00

15 Włocławek

Przebudowa i wyposażenie 

budynku jednorodzinnego 

przy ul. Łubnej 17 we 

Włocławku z 

przeznaczeniem na funkcje 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej

Projekt pn: " Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki 

opiekuńczo - wychowawczej", stanowi II etap inwestycji w infrastrukturę społeczną w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę budynku jednorodzinnego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. 

Łubnej 17 z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci wraz z opiekunami. Mając na względzie aktualne 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obiekt objęty projektem zaprojektowano tak, aby spełnione zostały wymagania, jak dla zamieszkania zbiorowego. W ramach proj. wykonana 

zostanie również infrastruktura okalająca budynek w tym: podjazdy, miejsca parkingowe, ogrodzenie oraz teren rekreacyjny zawierający 

elementy architektury wypoczynkowej. W ramach I etapu zostaną wybudowane 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym jedna typu 

interwencyjnego, terapeutycznego i socjalizacyjnego.

2018-06-28 1 600 580,62 539 875,84



16 powiat tucholski

Budowa placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

dla 14 dzieci w Gostycynie i 

budowa placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

dla 14 dzieci w Żalnie

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach Gostycyn oraz Żalno. W projektowanych budynkach przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej dla 14 dzieci – dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Placówki będą miały za zadanie zapewnienie dzieciom całodobowej 

opieki i wychowania, a także zaspokojenie ich potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i 

religijnych, zagwarantowanie im dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości korzystania z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych. Placówki podejmują działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub - w sytuacji gdy powrót ten nie jest 

możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Powstałe placówki zastąpią istniejący Dom Dziecka, 

mieszczący się w dużym budynku, którego utrzymanie i dostosowanie do uwarunkowań placówki 14-osobowej jest zbyt kosztowne. 

Projektowane obiekty zlokalizowane zostaną w Gostycynie oraz Żalnie, na nieruchomościach będącymi własnością Wnioskodawcy. 

Przedsięwzięcie polega na budowie dwóch jednokondygnacyjnych, wolnostojących budynków. Będą one wyposażone m.in. w instalację 

wodociągową, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 

zakresie prac wchodzić będzie m.in. wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, wykonanie utwardzeń pod miejsca postojowe oraz montaż 

altany drewnianej. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w powiecie tucholskim. 

Dzięki realizacji projektu powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą spełniały założenia wprowadzone przez ustawę o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zaspokoją potrzeby Powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2018-06-28 1 846 770,89 1 380 091,89

17
powiat 

inowrocławski

Budowa placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

w Kruszwicy

Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu socjalizacyjnego zostanie przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja 

zostanie zlokalizowana w mieście Kruszwica, przy ul. Kasprowicza. Projektowany budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest 

dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) niepodpiwniczony. Obiekt podzielony będzie na dwie niezależne części: główna dla osób 

wymagających opieki, zlokalizowana od frontu obiektu, druga dla osób usamodzielniających się, zlokalizowana w tylnej części budynku, od 

podwórza. W ramach obiektu powstanie 7 pokoi dla wychowanków maksymalnie 2-osobowych. Parter budynku zostanie dostosowany do osób z 

niepełnosprawnościami (pokój, łazienka).Planowany okres realizacji projektu: 02.2017 – 06.2019.Celem głównym projektu jest zwiększenie 

dostępu do usług społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy. Cele 

szczegółowe:-poprawa jakości infrastruktury społecznej,-zwiększenie liczby miejsc w POW na terenie powiatu inowrocławskiego,-obłożenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu inowrocławskiego zgodnie ze statutem jednostek,-zapewnienie efektywnego systemu 

opiekuńczo-wychowawczego na terenie powiatu inowrocławskiego bez konieczności umieszczania podopiecznych poza granicami powiatu,-

utrzymanie liczby miejsc zamieszkania dla osób usamodzielniających się z terenu powiatu inowrocławskiego.Produkty:-Liczba nowych lub 

zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.-Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 szt.Rezultaty:-Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych 

budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1 340 

384,80 zł.

2018-05-23 1 421 286,07 690 030,10

18 powiat wąbrzeski

Utworzenie placówki 

opiekuńczo - 

wychowawczej dla 14 

dzieci

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego się przy ul. Północnej 36 w miejscowości 

Książki na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. Budynek będzie pełnił funkcję domu mieszkalnego dla wychowanków placówki 

opiekuńczo - wychowawczej (typu socjalizacyjnego). Liczba zamieszkujących wychowanków nie będzie przekraczała 14 osób. W ramach projektu 

przewidziano następujące działania: roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, zarządzanie projektem, promocja projektu. 

Wykonane zostaną następujące prace: wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania , 

wykonanie wentylacji mechanicznej, demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych, montaż sanitariów, wykonanie instalacji 

elektrycznej w dobudowanej klatce schodowej, wymianę oświetlenia, instalację oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie oświetlenia 

zewnętrznego. Prace budowlane, zakup wyposażenia oraz promocje projektu planuje się na miesiąc I 2019 r., a zakończenie na VI 2019 r. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 715 109,38 zł

2018-05-23 715 109,38 536 332,03

19 powiat rypiński

Budowa placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

typu specjalistyczno-

terapeutycznego w Rypinie

Przedmiotem projektu jest budowa nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie.Beneficjentem 

projektu jest Powiat Rypiński. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, 

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym 

Wnioskiem. Planowanymi produktami realizacji projektu będzie: - Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług 

świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt. 

Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie: - Liczba osób korzystających z nowych lub zaadoptowanych budynków przeznaczonych na cele 

usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osóbZakres i harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. Prace 

przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności: 04.2019-10.20192. Wkład rzeczowy - grunt będący własnością Wnioskodawcy: 03.20193. 

Roboty budowlane, łącznie z dokumentacją techniczną: 10.2019-12.20204. Zakup wyposażenia: 06.2020-12.20205. Nadzór inwestorski: 10.2019-

12.20206. Promocja projektu: 10.2019-12.2020 (działanie bezkosztowe)

umowa w 

przygotowaniu
4 605 874,00 3 454 405,50

SUMA 40 409 753,18 24 990 246,02



Opracowanie:

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

październik 2019 r.


