Uchwala Nr 2l7Nl202l
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 maja 2021 roku

,C)WIATU
,i TARGU
..tvdli*'ego l4
wv Tarc

w sprawie: przyst4pienia Powiatu Nowotarskiego do drugiego naboru wniosk6w w ramach
Projektu grantowego: ,,Zapewnienie bezpieczeistwa i opieki pacjentom oraT
bezpieczefistwo personelowi zaklodtiw opiekuficzo-lecznicrych, domdw pomocy
spolecznej, zakladdw pielggnocyjno-opiekuicqych i hospiciriw na czas COWD-19"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020,
OS Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialania
projakoSciowe i rozwi4zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ulatwiajqce dostgp do niedrogich, trrvalych oraz nysokiej jako5ci uslug
zdrowotnych i przygotowania wniosku o grant dla projektu pod nazwq
,,Ll'sparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju,
w xwiqzku z zagroieniem COWD-|9'.

Na podstawie art. 32 ust
(tekst

jednolity: Dz. U. z

Powiatu Nowotarskiego

I

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

2O20

r. poz. 920) w zwiqzku z Uchwalq Nr 339/)OVI/2014 Rady

z dnia 30

paZdziemika 2014

r. w

sprawie przyjqcia Strategii

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

s1
Przystgpuje sig do drugiego naboru wniosk6w w ramach Projektu grantowego ,,Zapewnienie
bezpieczeristwa

i

opieki pacjenlom oraz bezpieczefistwa personelowi zaHad|w opiekuticzo'

leczniczych, dom6w pomocy spolecznej, zakladiw pielggnacyjno-opiekuficzych

na czas COVID-||" w ramach Programu
2014-2020, OS Priorytetowa

V

i

hospicj6w

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j

Wsparcie dla obszaru zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialarua

projakoSciowe i rozwi4zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ularwiaj4ce dostqp

do niedrogich, trwatych oraz wysokiej jakoSci ustug zdrowotnych i przygotowania wniosku

o grant dla projektu pod

w

Rabce-Zdroju,

w

nazw4 ,,Wsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej

zwiqzku

z

zagrozeniem COVID-L9", zgodnego

z

zzl4cznikiem

do uchwaty.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Powiatu Nowotarskiego.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr 217 N 12021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 maja 2021 roku

Nazwa Programu:

,,Zapewnienie bezpieczefistwa i opieki pacjentom oraz bezpieczefstwa personelowi zaklad6w
opiekuriczo.leczniczych, dom6w pomocy spolecznej, zaklad6w pielggnacyjno-opiekufczych i hospicj6w
na czas COVID-19"
Tytul Projektu:

.w.p"""i" dla pielqgniarek

Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-zdroju, w zwilzku z z,agroircaietn

covID-r9"

ktu:
w6r6d pacj ent6w
rodki z projektu pomo gq ograniczy6 negatywne skutki wyst4pienia epidemii COVID-19
uricrych,
pielggnacyjno-opiek
i pensjonarluszy oraz Pe rsonelu zaklad6w opiekuficzo-leczni crych, zaklad6w
hospicj6w oraz Dom6w Pomocy Spolecmej.
Ch

W ramach projektu mo2liwe jest otrrymanie Srodk6w na:
ratownik6w _medyczrych' fizjolerapeut6w, opiekun6w
1.
- dodatki do wynagrodzefi dla pielggniarek,
oraz
*"Jy.^V"5 oraz"czlonk6w p...onit, pomocniczego ZOL, ZPO' Hospicjum .stacjonamego
bezpieczefistwa
wzglgd6w
ze
kt6rzy
pi"fgg,i"r"t i ratownik6w meiycmych ,utrudttiony"h. * DPS'
pracowali
i og;ni"runiu ryzlka akainii - musieli nezygniwat z innych miejsc zatmdnienia lub te2
tylko w jednynr miej scu.
zadeklarowali praca
Iiodatkido wynagrodzeri przystugiwa6 bgd4jedynie tym z ww. pracownik6w, kt6rry
w jednym miejscu PracY.
WysokoS6 dodatku dla pielggniarki, ratownika medycznego - 2 582'00

2.

zl'

zal(up 6rodk6w ochrony osobistej oraz Srodki dezynfekcyjne
i mieszkalic6w

dla

personelu oraz pacjent6w

ZakupSrodk6wochrony-liczbaos6bzatrudnionychuprawnionychdootr4rmaniadodatkudo
wynagrodzenia x 694,61 zl.
Cel

oroieku:

ffi-n,r, ""1., projektu jest wsparcie w postaci dodatk6w do wynagrodzefi
Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju.

dla 4 pielggniarek Domu

Dzialania:
grantowego wnioskuje o nast9puj4cy rodzaj
Dom pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju w ramach projektu
wsparcia:
f

26 284'76 zl;
.-'Ooau,"t ao *Vnagrodzeri dla 4 pielggniarek o lqczrej warto3ci:

Termin zloienia wniosku:
przeslan ie wniosku za poirednictwem aplikacji NFZ COVID-19
od 7 maja do 3l maja 202 lr
a nastgpnie Po uzYska niu informacji
vid.nfz
dostgpnej pod adresem: www.dotac
w wersji papterowel'

dokument6w
o zatwier&eniu dokument6w - przeslanie w term inie do 5 dni roboczych
Termin realizacii:
do dnia 31 sierpnia 2021 r.

warloii Droieklu:
Wartos6 calkowita: 26 284,76 PI,N
Wnioskowana wartos6 grantu: 26 284'76 PLN
Wklad wlasny: 0,00 PLN
Plunowanu

*M

