
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tel. 22 778-1-334. fax 22 778-1-338 
c-mail: rada@powiat-oiwocki.pl

UCHW AŁA NR 181/XXIV/20

RADY POWIATU OTW OCKIEGO  
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 
„W rzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „W sparcie dla M azowsza”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji grant przyznany przez Województwo Mazowieckie, 
w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w W arszawie dla Domu 
Pomocy Społecznej „W rzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 w kwocie 59.249,31 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 31/100) z przeznaczeniem 
na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS oraz zakup sprzętu dla DPS, 
zgodnie z procedurami przyznawania grantów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projekt „W sparcie dla Mazowsza” jest finansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: 
Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER. Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Grantodawcą jest 
Województwo Mazowieckie w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej. Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS. 
w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie 
ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i 
ograniczenia skutków COViD-19.

W ramach projektu „W sparcie dla M azowsza” został przyznany grant dla Domu 
Pomocy Społecznej „W rzos” w Otwocku w kwocie 59.249,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS oraz zakup sprzętu dla DPS.


