
UCHWAŁA NR 249/2020
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID- 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3), art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Halinę Bartkowicz-Błażejewską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej do podejmowania w imieniu Powiatu Rawskiego wszelkich działań związanych 
z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 
19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, a w 
szczególności do:

1) zawarcia oraz realizacji w imieniu Powiatu Rawskiego z Beneficjentami Projektu umów użyczenia 
zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego;

2) rozdysponowania zakupionych przez Powiat Rawski środków ochrony indywidualnej i wyposażenia służącego 
do bezpośredniej walki z epidemią na rzecz wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców 
zastępczych oraz pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej;

3) rozdysponowania zakupionego w ramach Projektu sprzętu i oprogramowania po zakończeniu okresu trwałości 
Projektu w sposób zgodny z „Wytycznymi do realizacji Projektu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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