
Uchwała nr 135/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020r. 

 

w sprawie przystąpienia do projektu grantowego  pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym.   

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 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 grantowego pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt nr 

POWR.02.08.00-00-0100/20. 

2. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 

3. Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS 

dla których powiat jest organem prowadzącym oraz ochrona życia pensjonariuszy 

poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.  

4. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną : Dom Pomocy Społecznej (ul. Krucza) 

oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. 

5. Grant udzielany jest  maksymalnie  na  3  miesiące  w  okresie  kwalifikowalności,  

jednak nie dłużej niż do 30.11.2020 r. 

6. Zgodnie z listą podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia dla  



Domów Pomocy Społecznej dla których Powiat Ciechanowski jest organem 

prowadzącym przyporządkowane są następujące kwoty: 

 - Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 262 606,58 zł; 

 - Dom Pomocy Społecznej (ul. Krucza) – 461 993,06 zł. 

7. Wsparcie w Projekcie jest finansowane w 84,28 % ze środków Unii Europejskiej  

i w 15,72% ze środków budżetu państwa. 

§ 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                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


