
UCHWAŁA NR XXI/187/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu                                            pt. „ Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3, 3a, 5 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§ 1. Wskazuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu jako realizatora   projektu pt. „Wsparcie 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. 

§ 2. Projekt będzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                        oraz dotacji 
celowej z budżetu krajowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Małgorzata Osuch
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/187/2020 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2020 roku 
w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu                           pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”   Powiat Wągrowiecki pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
4 czerwca 2020 roku został zaproszony do uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-
2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  PI 9iv działanie 
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. 
Całkowita wartość projektu w części dedykowanej Powiatowi Wągrowieckiemu wynosi 461.707,41 zł z czego 
84,28% tj. 389.127 zł stanowi  dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego , zaś 15,72 % tj. 72.580,41 zł 
stanowi dotację celową budżetu krajowego.  Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, wzmocnienie rodzin zastępczych i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim poprzez organizację zdalnego nauczania - zakup sprzętu 
komputerowego typu laptop wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej.   Projekt 
może być realizowany przez powiatową jednostkę organizacyjną,                             stąd wywołanie uchwały jest 
uzasadnione . 
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