
Uchwała nr 82/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 czerwca 2020 roku. 

w sprawie przystąpienia jako uczestnik do projektu „Samorząd bez barier”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku 

pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przystępuje się - jako uczestnik - do projektu pn. „Samorząd bez barier”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki 

publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej 

jakości usługi administracyjne. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 12 marca 2020 r. Nr WND-

POWR.02.18.00-00-0001/20 oraz porozumienia partnerskiego na rzecz 

wspólnej realizacji projektu „Samorząd bez barier” z 6 marca 2020 r., 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji a Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. 

3. Celem projektu jest poprawa dostępności jst. dla osób  

z niepełnosprawnością. 

4. Projekt będzie realizowany do dnia 31 maja 2022 roku. 

5. Projekt obejmuje następujące działania: 

1) audyty dostępności urzędów; 

2) przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego w jst; 

3) dostosowanie procedur jst i wprowadzenie racjonalnych usprawnień.  

6. Powiat Ciechanowski nie ponosi odpłatności z tytułu udziału w działaniach 

projektu (pod warunkiem przestrzegania umowy uczestnictwa  

i regulaminu), poza kosztami transportu uczestników Projektu do miejsca 

szkolenia oraz kosztami diet. 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski  

/-/ Wojciech Rykowski                                            


