
Uchwala nr  3°  /2020 

ZARZ4DU POWIATU W PULTUSKU 

Z dnia  e.  8  51 elPiti 2  	2020r. 

w sprawie przekazania w posiadanie zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastypczej w okresie epidemii COVID-19" laptopow wraz 

z oprogramowaniem, grodkow ochrony indywidualnej i srodkow dezynfekcyjnych 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku dla rodzin zastepczych. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarz4d Powiatu w Pultusku uchwala 

co nastepuje: 

§1- 

1. Przekazae w posiadanie 37 szt. laptopOw z oprogramowaniem, §rodki ochrony 

indywidualnej — 1 000 szt: jednorazowych maseczek ochronnych na twarz, 5 000 

rekawiczek lateksowych i §rodki dezynfekujace 250 szt. litrowych plynOw do 

dezynfekcji rqk. 

2. Laptopy, §rodki ochrony indywidualnej i §rodki dezynfekcyjne zostaly zakupione 

w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie 

epidemii COVID-19", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014-

2020, Dzialanie 2.8 Rozwoj uslug spolecznych §wiadczonych w grodowisku 

lokalnym, PI 9iv: Ulatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwalych 

oraz wysokiej jakoki uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug socjalnych 

§wiadczonych w interesie ogOlnym. 

§2.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku jest odpowiedzialny 

za uZytkowanie przekazanych laptopow z oprogramowaniem zgodnie z przeznaczeniem 

oraz zasadami okre§lonymi w zalaczniku do niniejszej uchwaly. 

§3.  

Upowaznia sic Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku do: 
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1. Zawarcia stosownych umow u2yczenia laptopow wraz z oprogramowaniem do nauki 

zdalnej na rzecz wlakiwych uZytkownikow. 

2. Przekazania rodzinom zastepczym grodkow ochrony osobistej i §rodkow 

dezynfekcyj nych. 

§4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic StaroScie Pultuskiemu. 

§5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionkow ci; qdu Po atu 

1. Jan Zalewski 	  

2. Beata Jo2wiak 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Emilia Agata Gqsecka 	  

5. Zbigniew KsicZyk 	  

• 


	Page 1
	Page 2

