
Uchwała nr 116/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 lipca 2020r. 

w sprawie przystąpienia do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a 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 do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków 

wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy  

w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i środków ochrony osobistej. 

3. Projekt będzie realizowany do dnia 30 września 2020 roku. 

4. Powiat Ciechanowski przyjmuje dofinansowanie w wysokości 315 615,00 zł, w tym: 

a) płatności ze środków europejskich w kwocie 266 00,32 zł, co stanowi 84,28%  

dofinansowania; 

b) ze środków dotacji celowej krajowego w formie współfinansowania krajowego  

w kwocie 49 614,68 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.  

5. Planowany koszt zakupu sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie 

zdalnego nauczania – 300 000,00 zł; 

6. Planowany koszt zakupu środków ochrony indywidualnej – 15 615,00 zł. 

 

§ 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  

/-/ Adam Krzemiński                                             

/-/  Stefan Żbikowski                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


