
Uchwała nr 142/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie określenia zasad realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w zw. z art. 10 ustawy  

z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 roku (Dz. U. z 2020 

r. poz. 694) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Ciechanowski do projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 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, ustala się następujące zasady realizacji projektu: 

1. Realizatorem projektu w zakresie przeprowadzenia zamówień publicznych na zakup 

towarów i usług objętych projektem, tj: 

1) zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) na cele realizowania zadań w trybie 

zdalnego nauczania; 

2) zakupu środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (w tym 

zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych); 

 - jest Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

 

§ 2 

1. Powiat Ciechanowski przekazuje: 

1) w posiadanie zakupiony sprzęt komputerowy do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie w części planowanej dla pieczy zastępczej oraz Placówki 



Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, zgodnie  

z protokołem przekazania/przyjęcia stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 

2) nieodpłatnie materiały – środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczki, 

środki dezynfekcyjne, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

w części planowanej dla pieczy zastępczej oraz Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, zgodnie z protokołem 

przekazania/przyjęcia stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

 

§ 3 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator projektu w części 

planowanej dla rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej 

w Gołotczyźnie wykonuje następujące zadania: 

1) zawiera umowy użyczenia na zakupiony sprzęt komputerowy z osobami z rodzinnej 

pieczy zastępczej i Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Socjalizacyjną  

w Gołotczyźnie; 

2) sporządza sprawozdanie częściowe i końcowe z realizacji projektu w imieniu Powiatu 

Ciechanowskiego; 

3) przyjmuje na stan materiały o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2; 

4) przekazuje nieodpłatnie materiały rodzinom zastępczym oraz Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, według protokołu 

przekazania/przyjęcia stanowiącego załącznik nr 2. 

§ 4 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – przyjmując sprzęt 

komputerowy w posiadanie, celem realizacji kontroli projektu, prowadzi ewidencję 

pozabilansową przyjętego i przekazanego w użyczenie majątku. 

2. Sposób takiej ewidencji należy określić w polityce rachunkowości kierując się zasadami 

ustawy o rachunkowości i przepisami rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państw, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



§ 5 

 

Realizacja dalszych działań w zakresie projektu następować będzie na podstawie odrębnych 

uregulowań i upoważnień. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski  

/-/ Adam Krzemiński                                              

/-/ Wojciech Rykowski                                           

/-/  Stefan Żbikowski                                                

 

 

 

 

 

 


