
 

 
UCHWAŁA NR 451 /2020 

       ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

 z dnia  24  września  2020 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 420/2020 z dnia 16 lipca 20202 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do 

realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020 na realizację 

projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 48 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ), art. 112 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ) w związku z 

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1295 ze zm. ),  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Zmienia się § 1 Uchwały Nr 420/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do realizacji 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu „ 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

który  otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Upoważnia się Panią Edytę Owczarzak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu do realizacji projektu pn. „ 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 w zakresie: koordynowania projektu, składania 

zapotrzebowań, wniosków i sprawozdań, w tym za pośrednictwem Centralnej Aplikacji 

Statystycznej, przygotowania kosztorysów, przeprowadzenia procedury zapytania 

ofertowego, zawierania umów z dostawcami oraz umów użyczenia sprzętu, rozliczenia 

projektu, przekazywania informacji za pośrednictwem systemu SL2014 oraz wszelkich 

innych czynności niezbędnych do zrealizowania projektu. 

  2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu odpowiada                                 

za prawidłowe wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z zawartej umowy nr PS-

III.K.2020.32 o dofinansowanie   projektu, o którym mowa w § 1”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

 

 

 



 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta   Wągrowiecki  

 

   

 …………………………………… 

       /Tomasz Kranc/                  

 

 

 

     Wicestarosta 

 

                                                                                   …………………………………… 

   /Michał Piechocki/ 

 

 

 

Jerzy Springer        …………………………………… 

 

 

Andrzej Wieczorek  ………………………………….. 

 

 

Robert Woźniak    …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     UZASADNIENIE 

           do Uchwały Nr          /2020  

                          Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  

     z dnia 24 września  2020 roku. 

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  2014 – 2020 na realizację projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 
 

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

środków na realizację projektu pn. „ 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, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 

COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie 

rodzin zastępczych, rodzinnych domów  dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawczej, w 

zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. 

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych                                  

i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji 

zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

a) Zakup wyposażenia na cele realizacji zadań w trybie nauczania zdalnego ( w tym 

zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem ) 

a) Zakup środków ochrony osobistej typu maseczki , rękawice jednorazowe i płyny 

dezynfekcyjne. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej 

rodzinnej i instytucjonalnej. 

 

Zmiana uchwały spowodowana jest koordynowaniem projektu w zakresie rzeczowym                                

i finansowym przez PCPR. 

Zadanie finansowane jest ze środków europejskich oraz środków krajowych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.  

 

 

 

 Starosta   Wągrowiecki  

   

 …………………………………… 

       /Tomasz Kranc/                  

 

 

 


