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Uchwala Nr 2l8lYl202l
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
zdnia25 maja 2021 roku

w sprawie: przystqpienia Powiatu Nowotarskiego do drugiego naboru wniosk6w w ramach
Projektu grantowego: ,,Zapewnienie bezpieczeistwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeistwa personelowi zakladdw opiekuficzo-leczniczych, domdw pomocy
spolecznej, zakladdw pielggnacyjno-opiekuficrych i hospicjtiw na czas COWD-|9"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020,
OS Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialania

projako5ciowe i rozwiqzania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ulatwiajqce dostgp do niedrogich, trwalych oraz wysokiej jakofci uslug
zdrowotnych i przygotowania wniosku o grant dla projektu pod nazw4
,,lYsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,
t' zwiqzku z zagroieniem COWD-|9".

Na podstawie art. 32 ust

I

(tekst jednolity:

2020

Dz.l). z

Powiatu Nowotarskiego

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

r. poz.920) w zutiqzktt z Uchwal4 Nr 339DOVI/2014 Rady

z dnia 30

pat2dziemika 2014

r. w

sprawie przyjgcia Strategii

Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022, ZNz7d
Powiatu Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

$1
Przystgpuje sig do drugiego naboru wniosk6w w ramach Projektu grantowego ,,Zapewnienie
bezpieczeristwa

i

opieki pacjentom oraz bezpieczertstwa personelowi zaHaddw opiekuiczo'

leczniczych, domdw pomocy spolecznej, zakladiw pielggnacyjno'opiekuriczych

i

hospicjdw

na czas COVID-|7" w ramach Programu Operacljnego Wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020, Od Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowi4 Dzialanie 5.2 Dzialania
projakoSciowe i rozriqzana organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ulatwiaj4ce dostgp
do niedrogich, trwalych oraz wysokiej jakoSci uslug zdrowotnych i przygotowania wniosku

o grant dla projektu pod nazwq ,,Wsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej
,,Smrek" w Zaskalu, w zwiqzku z zagro2eniem COI4D-19", zgodnego z zal4cznikiem
do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaty powierza sig Starodcie Powiatu Nowotarskiego.

s3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjEcia.
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4cznik do Uchwaly Nr 2l8N 12021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia?S maja 2021 roku

Nazwa Programu:

,,Zapewnienie bezpieczeistwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeristwa personelowi zsklad6w
opie-kuriczoJeczniczych, dom6w pomocy spolecznej, zaklad6w pielqgnacyjno-opiekufcrych i hospicj6w
na czas COVID-19"
Tytul Projektu:
,,w.p"""i" dla pielqgniarek Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu, w zwi4zku z zagtoLeniem

covID-19"

Charaklen ka nroiektu:
wyst4pienia epidemii COVID-19 w6r6d pacjent6w
S rodki z projektu PomogA ogran icryi negatl,rne skutki
i pensjonariuszy oraz Personelu -if"ao.i opiekuriczoJeczniczych, zalhd6w pielggnacyjno-opiekuricrych'
hospicj6w oraz Dom6w Pomocy Spolecmej.
W ramach projektu mo2liwejest otrzymanie Srodk6w na:

l.-

opiekun6w

fizjoterapeut6w'
dodatki do wynagrodzeri dla pielggniarek, ratownik6w- ^medycmych'
oraz
Hospicjum
ZPO'
.stacjonamego
,"aV"^V"f, oraz'czlonk6w p".to,Il, pomocniczego ZOL'
bezpieczefistwa
wzglgd6w
ze
pi"(gt#f i ratownik6w ."iy"-y"h zatrudnionych. w DPS' kt6rry
- m'usieli rezygni*a,L z innych miejsc zatrudnienia lub tez pracowali
i .giiri"-"i" ,yryu^

^*^z"nii

tylko w jednym miej scu.
Dodatkidowynagrodzeriprzyslugiwa6bqd4jedynietymzwwpracownik6w'kt6rzyzadeklarowalipraca
w jednym miejscu PracY.
- 582'00
Wysoko66 dodatku dla pielggniarki, ratownika medycznego 2

zl'

2.zaKtrySrodk6wochronyosobistejorazSrodkidezynfekcyjnedlapersoneluorazpacjent6w
i mieszkairc6w.

ilil;;il*

ochrony

-

do
liczba os6b zatrudnionych uprawnionych do otrzymania dodatku

wynagrodzenia x 694,61 zl.

Cel Drote
do wynagrodzeri dla 4 pielggniarek Domu
Gl6wnym celem Projektu jest wsparcie w postaci dodatk6w
Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu

Dzialania:

ffio, porno"y Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu
rodzaj wsparcia:

i . a,j'a"n'r. a"

"ynagrodzeti

w

-,-i^"r-,,ia
ramach projektu grantowego wnioskuje

n
o rnastSpuJ4cy

dla 4 pielggniarek o l4cznej wartosci: 33 41 l '08 zl;

Termin zlozen,a wniosku:

od 7 maja do 31 maja 2021 r. - przeslanie wniosku za
dostgpnej Pod adresem: www. dotac aco vid.nfz

aPlikacji NFZ COVID-19
nastgpnie po uzyskaniu informacji

Po6re dnictwem
a

do 5 dni roboc zych dokument6w w wersJi papleroweJ'
o zatwierdzeniu dokument6 w - przeslanie w terminie

Termin realizacii:
do dnia

3l

sierPnia 2021

r

Planowana Ntartoii Droie*, u:

33 4l l'08 PLli
grantu: 33 411'08 PLN
wartost
Wnioskowana
PLN
Wklad wlasnY: 0,00

wr.tosd calkowita:

:J:$m#

