
UCHWAŁA Nr..XI.U

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

w sprawie zatwierdzenia projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
konkurs nr RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem łub wykluczeniem

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 3a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” -  Poddziałanie X.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 
dnia 30.06.2021 r. przez Powiat Łowicki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
konkurs nr RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 
IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

RADCA PRAWNY



Uzasadnienie
Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu złożył wniosek o 

dofinansowanie projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach konkursu 
RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, pismem z dnia 20.05.2019 
r. (znak: EFS-N/II-RPO.423.503.2019.PS) poinformował, że wniosek o dofinansowanie został 
pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów. W związku z powyższym jesteśmy 
zobowiązani m.in. do złożenia uchwały właściwego organu jednostki samorządu 
terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu, który dysponuje budżetem 
beneficjenta zatwierdzającego projekt lub udzielającego pełnomocnictwa do zatwierdzania 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” kierowany jest do dorosłych osób 
niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, wraz z otoczeniem.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych dla 130 os. poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łowickiego w 
okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 30 miejsc świadczenia usług społecznych (MŚUS) 
dla 90 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności: 54 kobiet (K) i 36 mężczyzn 
(M), w tym: 2 MŚUS w formie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i pracy 
socjalnej dla 90 uczestników projektu (UP) (54 K i 36 M), 10 MŚUS w formie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 32 UP (20K i 12M), 14 MŚUS w formie usług 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla 20 UP (12K i 8M), 1 MŚUS w 
postaci wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 60 UP (36K i 24M), w 
ramach projektu powstaną także 3 MŚUS w formie poradnictwa specjalistycznego, w ramach 
których wsparciem zostanie objętych 60 UP (36K, 24M) oraz 40 opiekunów faktycznych 
(30K i 10M). Prowadzona będzie także usługa zapewnienia posiłków realizowana jako 
dowożenie posiłków dla 60 UP (36K i 24M) korzystających z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania oraz usługa zapewnienia transportu realizowana jako przewozy specjalne dla 60 
UP (36K, 24M). Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana IŚW, zawierająca 
indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, 
oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia 
zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe 
wsparcie osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności na poziomie lokalnej 
społeczności.

Całkowita wartość projektu: 3 204 489.95 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 
2 883 589,95 zł.


