
Uchwala nr 	c2  /2020 

ZARZADU POWIATU PULTUSKIEGO 

z dnia 	(51evPalo-- 	.2020r. 

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

zastepczej w okresie epidemii COVID-19" 

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

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w zw. z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020r. 

o szczegolnych rozvviqzaniach wspierajqcych realizacjc programow operacyjnych w zwiqzku 

• z wystqpieniem COVID-19 w 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) uchwala sic co nastcpuje: 

§ 1. 

W zwiqzku z przystqpieniem przez Powiat Pultuski do projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastcpczej w okresie epidemii COVID-19" — okre§lonego 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014-2020, w ramach dzialania 

2.8 Rozwoj uslug spolecznych w §rodowisku lokalnym, PI 9iv, zwanym dalej „projektem" 

ustala sic nastcpujqce zasady realizacji projektu: 

1. Realizatorem projektu w zakresie przeprowadzenia zamOwieli publicznych na zakup 

towarow i uslug objetych projektem tj.: 

1) zakupu sprzetu i oprogramowania na cele realizowania zadan w trybie zdalnego 

nauczania (w tym laptopow, komputer6w stacjonarnych i oprogramowania do nich 

oraz sprzetu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osOb z niepelnosprawno§ciq, 

2) zakupu §rodkow ochrony indywidualnej i wyposaZenia do bezpogredniej walki 

z epidemiq (w tym zakup §rodkow ochrony indywidualnej — maseczek, rekawiczek, 

zakup §rodkow dezynfekcyjnych), 

- jest Starostwo Powiatowe w Pultusku. 



2. Starostwo Powiatowe w Pultusku przekazuje w posiadanie zakupiony sprzet Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w czegci planowanej dla rodzin zastepczych. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku jako realizator projektu wykonuje 

nastepujgce zadania: 

1) zawiera umowy u2yczenia na zakupiony sprzet z osobami z rodzinnej pieczy zastepczej, 

2) sporzgdza sprawozdanie czegciowe i kolicowe w imieniu Powiatu Pultuskiego 

z realizacj i proj ektu. 

§ 2.  

Realizacja dalszych dzialan w zakresie projektu nastepowae bedzie na podstawie odrebnych 

uregulowan i upowa2nien. 

§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 
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