
UCHWAŁA NR 1184/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” - H edycja 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1878, poz. 2369), w związku z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1842; zm. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, 
poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz. 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie grantu w ramach 
projektu pn. „Łódzkie pomaga” - II edycja, Powiat Łódzki Wschodni przystępuje do realizacji 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

§ 2.  Celem projektu jest przyjęcie i wykorzystanie grantu w wysokości 206 274,41 zł. 
przeznaczonego dla domów pomocy społecznej na zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii 
COVID-19 i ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem, tj. mieszkańców 
i pracowników domów pomocy społecznej, łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie 
jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka:

1) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - grant w wysokości 161 830,41 zł,
2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach - grant w wysokości 44 444,00 zł.

§ 3. Do podpisania umowy o udzielenie grantu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
upoważnia się:

1) Andrzeja Opalę - Starostę Łódzkiego Wschodniego;
2) Ewę Gładysz - Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz


