
UCHWAŁA NR 422/72/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 lipca 2008r.

w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej
do mieszkania chronionego

Na  podstawie art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
art.  19  ust.11,  art.  90  ust.  2  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o pomocy
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), §60 ust. 2 Statutu Powiatu
Sierpeckiego (Dz.Urz.Wojew.Mazow. z 2002, Nr 173, poz. 3826 z późn.zm.),
w związku z Uchwałą Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23
marca  2005r.  w  sprawie  organizacji  oraz  ustalania  zasad  ponoszenia
odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  i  Uchwałą  Nr
272/XLIV/06  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia  20  października  2006r.
zmieniającą Uchwałę Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23
marca  2005r.  w  sprawie  organizacji  oraz  ustalania  zasad  ponoszenia
odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  –  Zarząd  Powiatu
uchwala, co następuje:

§1.
Kwalifikuje się Panią Marzenę Gagat do mieszkania chronionego.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak -  Przewodniczący       ......................................

2. Andrzej Twardowski          -  członek                       ......................................

3. Szczepan Jamiołkowski -  członek                       .......................................

4. Sławomir Fułek  -  członek                       ......................................

5. Adam Pijankowski              - członek                        ......................................





Sierpc, ...............
PCPR.PS.8237/7/08

Zarząd Powiatu w Sierpcu

Wniosek w sprawie zakwalifikowania 
usamodzielnionej wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego

W związku ze  złożoną  prośbą  wychowanki  rodziny zastępczej  –  Pani  Marzeny

Gagat  o  mieszkanie  chronione,  wnioskuję  o  zakwalifikowanie  ww.  do  mieszkania

chronionego. 

Komisja  Spraw  Społecznych,  na  posiedzeniu  w  ………….  pozytywnie  zaopiniowała

prośbę p. Gagat.

W załączeniu:
- kserokopie 

- prośby kandydatki,
- wywiadu środowiskowego, 
- opinii pracownika socjalnego,

- opinia Komisji Spraw Społecznych.



Sierpc, 12.06.2008r.
PCPR.PS.8237/7/08

Pani
Hanna Kurta
Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Wniosek o zaopiniowanie zakwalifikowania usamodzielnionej wychowanki rodziny
zastępczej do mieszkania chronionego

W związku ze  złożoną  prośbą  wychowanki  rodziny zastępczej  –  Pani  Marzeny

Gagat  o  mieszkanie  chronione,  wnioskuję  o  zaopiniowanie  kandydatury  ww.  do

mieszkania chronionego. 

Będziemy  mieć  do  dyspozycji  mieszkanie  opuszczone  przez  siostry  Prackie  (kolejna

umowa użytkowania kończy się 15 lipca br.). 

Pani Marzena Gagat spełnia podstawowe wymogi nałożone stosownymi uchwałami Rady

Powiatu: jest pełnoletnią wychowanką rodziny zastępczej, realizuje plan usamodzielnienia,

kontynuuje  naukę  i  posiada  źródło  utrzymania:  środki  wypłacane  przez  PCPR

i wynagrodzenie za pracę. Dotychczas Pani Gagat mieszka z rodziną, która pełniła wobec

niej funkcję rodziny zastępczej, jednak narzeka na konflikty i trudną sytuację rodzinną.

W załączeniu kserokopie:
- prośby kandydatki,
- wywiadu środowiskowego, 
- opinii placówki.


