
UCHWAŁA Nr /l£ 8 . £  G .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu deklaracji 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla 
osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 77 ust. 1 
Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu 
w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu projekt deklaracji w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego „Centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego ”dla osób z niepełnosprawnością .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski

2) Jarosław Ocicki

3) Andrzej Cześnik

4) Sławomir Krystek

5) Kamil Różański

- Przewodniczący

- członek

- członek

- członek

- członek



DEKLARACJA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla 
osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”

Na podstawie § 29 ust. 1 lit b) Statutu Powiatu Sierpeckiego 
uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 
28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) Rada Powiatu 
w Sierpcu:

§ 1. Deklaruje wolę utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego 
„Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” dla osób z niepełnosprawnością .

§ 2. Wykonanie deklaracji powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do
DEKLARACJI Nr . 2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 2019r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla 
osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”

Jednym z rządowych programów resortowych, który jest finansowany ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2192) są centra opiekuńczo-mieszkalne.

Centra opiekuńczo-mieszkalne, zwane dalej „Centrami” przeznaczone są dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Zadaniem Centrum będzie zapewnienie 
usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Przyznanie 
świadczeń będzie odbywało się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie będzie poprzedzone rodzinnym 
wywiadem środowiskowym.

Z programu mogą skorzystać gminy oraz powiaty, które chcą utworzyć
centra.
Program będzie realizowany w 2 modułach. Pierwszy będzie miał na celu 
fnansowanie ich utworzenia. W jego ramach będzie możliwe sfinansowanie:
-  budowy nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, 
a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy 
zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
-  zakupu przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, 
a także jego wyposażenie;
-  zmiany przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego 
samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum
1 wyposażenie w niezbędne urządzenia.
Z kolei w drugim module, samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na 
funkcjonowanie już istniejących placówek.
W jego ramach będzie można sfinansować:
-  utrzymanie działalności Centrum poprzez np. zabezpieczenie dostaw 
podstawowych mediów, opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie 
budynku, zakup usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakup 
materiałów do pracy z uczestnikami programu,
-  ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników 
Centrum,
-  pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów 
nocnych.

Utworzenie Centrum na terenie powiatu sierpeckiego jest ważna inicjatywą 
społeczną, powiat nie posiada żadnej placówki udzielającej wsparcie na rzecz 
dorosłych osób z niepełnosprawnością.

STAROS


