
UCHWAŁA NR  XXXVII/ 281/2017  

                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                     z dnia  29 listopada 2017 rok. 
w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn.: 

„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych 

w społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych 

i ich opiekunów”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 6 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1868) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się wolę udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn.: 

„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności 

lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów”, w 

związku z konkursem zamkniętym, nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17,  który ogłoszony 

został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.10.2017r , w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowego. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca 
      Rady Powiatu  Wągrowieckiego 

 

                                                                                                   ______________________  

              / Małgorzata Osuch / 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXXVII/ 281/2017 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 29 listopada roku. 
w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn.: 

„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych 

w społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych 

i ich opiekunów”. 

 

W związku z konkursem zamkniętym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.10.2017r, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, planowana jest realizacja partnerskiego projektu 

pod nazwą „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych 

w społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych 

i ich opiekunów”. 

 

Głównym celem projektu ma być wspieranie rozwoju wysokiej jakości środowiskowych 

rozwiązań w zakresie usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, 

stanowiących alternatywę dla opieki instytucjonalnej, jako sposób zapewnienia włączenia 

społecznego osób starszych (wiek poprodukcyjny), niesamodzielnych z terenu powiatu 

wągrowieckiego,  zintegrowanych obszarowo i w zakresie infrastruktury oraz oferty opartej o 

wystandaryzowane formy wsparcia. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodnicząca 

          Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 

                                                                                                     ______________________  

                / Małgorzata Osuch / 

 


