
RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13.05-400 Otwock 

lei. 22 778-1-334. fax 22 778-1-338 
c-mail: rada@powial-olwocki.pl UCHWAŁA Nr 178/XXlV/20

RADY POWIATU OTW OCKIEGO 
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały n r 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 Program u Operacyjnego W ojewództwa Mazowieckiego

na łata 2014-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 920) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 244/XXXIl/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 Wspieranie 

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 Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Zatwierdza się do realizacji w latach 2018-2021 projekt 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 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 

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

na łata 2014-2020 „

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Na realizację projektu wymienionego w § 1 przewidziano 

łącznie 2 824 921.99 złotych, w tym:

1) 80% wartości projektu w kwocie 2 259 937.59 złotych ze środków europejskich:

2) 12.52% wartości projektu w kwocie 353 602,58 złotych ze środków budżetu państwa;

3) 7,48% wartości projektu w kwocie 211381,82 złotych finansowy wkład własny 

Powiatu Otwockiego.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Na zapewnienie trwałości efektów projektu wymienionego 

w § 1 w łatach 2021-2024 przewidziano łącznie 2 710 622,00 zł finansowane w całości 

z budżetu Powiatu Otwockiego”.

§ 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.



Uzasadnienie

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej COVID-19 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zwróciło się z prośbą do Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu 

realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. Pismem znak: MJWPU.WWS-1.420-9327/17 z dnia 23 

czerwca 2020 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na 

wydłużenie okresu realizacji w/w projektu do dnia 30 czerwca 2021 r. Konsekwencją 

wydłużenia terminu realizacji projektu jest przesunięcie terminu zapewnienia trwałości 

projektu do 30.06.2024 r.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy w Otwocku otrzymało zgodę Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zwiększenie wartości projektu o 30 000,00 zł. 

w tym 24 000 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6 000 zł 

to kwota wkładu własnego Powiatu Otwockiego. W dniu 6 maja 2020 r. Zarząd Powiatu 

Otwockiego wyraził zgodę na zapewnienie w ramach budżetu powiatu otwockiego 

wymaganego wkładu własnego (wyciąg nr 791 z projektu protokołu nr 90/20 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Otwockiego).

Kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej dla 

uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 

dziennego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 9iv „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym”

Aktualna wartość projektu wynosi 2 794 921,99 zł. Po zwiększeniu wartość projektu 

będzie kształtowała się na poziomie 2 824 921.99 zł, w tym: 80% wartości projektu w kwocie 

2 259 937,59 zł ze środków europejskich, 12,52% wartości projektu w kwocie 353602,58 zł 

ze środków budżetu państwa, 7,48% wartości projektu w kwocie 211 381,82 zł finansowy 

wkład własny Powiatu Otwockiego.
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