
Uchwała nr 143/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do projektu grantowego  pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 

 – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na 

podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa  

– Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia 

 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. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów  

na czas COVID  – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy grantowej o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-

00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa  – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

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 ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-

19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.  

4. Środki finansowe z projektu PO WER stanowią fundusze na dodatkowe wynagrodzenia 

dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych 

oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów 



bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc 

zatrudnienia 

5. Wsparciem w ramach projektu objęty zostanie Dom Pomocy Społecznej Dla Osób 

Przewlekle Psychicznie Chorych, ul. Krucza 32. 

6. Wnioskowana wartość grantu wynosi 27 387,43 zł. 

7. Wsparcie w Projekcie jest finansowane w 84,17 % ze środków Unii Europejskiej  

i w 15,83% 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                                             

/-/ Wojciech Rykowski                                            

/-/  Stefan Żbikowski                                                

 

 

 

 

 

 


