
RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHW AŁA NR 244/XXXII/18

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa 
funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 
uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi 
priorytetowej IX W spieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności 
usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji w latach 2018-2020 projekt pn. „Poprawa 
funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie 
usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego" współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 
społecznego i w^alka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego W ojewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 2. Na realizację projektu wymienionego w § 1 przewidziano łącznie 2.794.921,99 
złotych, w tym:

1) 80,00% wartości projektu w kwocie 2.235.937,59 złotych ze środków europejskich;
2) 12,65% wartości projektu wr kwocie 353.602,58 złotych ze środków budżetu państwa;
3) 7,35% wartości projektu w kwocie 205.381,82 złotych finansowy wkład własny

Powiatu Otwockiego.

§ 3. Na zapewnienie trwałości efektów' projektu wymienionego w § 1 w  latach 
2021-2023 przewidziano łącznie 2.710.622,00 zł, finansowane w' całości z budżetu Powiatu 
Otwockiego.

§ 4. Realizacja projektu w poszczególnych latach będzie następowała w granicach 
kwot określonych uchwałami budżetowymi oraz zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 
Powiatu Otwockiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchw7ała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

na lata 2014-2020

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

mailto:rada@powiat-otwocki.pl


U zasadnienie

Mazowiecka Jednostka W drażania Programów Unijnych w piśmie 
Nr MJW PU.W OM -S.420-9327/17 z dnia 23 stycznia 2018 r. poinformowała Powiat Otwocki, 
że złożony wniosek na realizację projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych 
z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie 
wsparcia dziennego” otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 
2.589.540,17 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego 
2.235.937,59 zł.

W celu realizacji projektu i podpisania umowy niezbędne jest podjęcie uchwały Rady 
Powiatu zatwierdzającej projekt, w terminie 14 dni od otrzymania informacji.

Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 
otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 
dziennego” realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.589.540,17 
złotych, natomiast Powiat Otwocki zabezpiecza wykład własny w wysokości 205.381,82 zł na 
realizację projektu. Ponadto zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do 
zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. 
Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały oszacowane w' łącznej kwocie 
2.710.622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego. Planowany sposób 
finansowania projektu w poszczególnych latach z podziałem na źródła finansowania określa 
poniższa tabela:

Rok Środki Unii 
Europejskiej

Środki budżetu 
państwa

Wkład własny 
Powiatu 

Otwockiego
Razem

2018 824 406,56 130 375,86 70 590,91 1 025 373,33

2019 703 105,70 111 192,72 70 590,91 884 889,33

2020 708 425,33 112 034,00 64 200,00 884 659,33

Razem w okresie 
realizacji projektu 2 235 937,59 353 602,58 205 381,82 2 794 921,99

2021 903 541,00 903 541,00

2022 903 541,00 903 541,00

2023 903 540,00 903 540,00

Razem w okresie 
zapewnienia 

trwałości efektów 
realizacji projektu

0,00 0,00 2 710 622,00 2 710 622,00

O G Ó Ł E M 2 235 937,59 353 602,58 2 916 003,82 5 505 543,99

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania min. 60 osób 
niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez utworzenie min. 80 miejsc



świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej do 31.12.2020 r. W ramach projektu 
zrealizowane zostaną następujące zadania:

1) uruchomienie i doposażenie 2 ośrodków wsparcia oraz wprowadzenie osób 
niesamodzielnych do projektu;

2) uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie 
powiatu otwockiego -  30 miejsc;

3) świadczenie usług społecznych w ramach działalności Dziennego Domu Pobytu dla 
osób starszych -  20 miejsc;

4) świadczenie usług społecznych w ramach działalności Klubu Seniora -  30 miejsc.

Projekt będzie realizowany w oparciu o infrastrukturę Ogniska Wychowawczego
Świder”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska


