
UCHWAŁA NR 408/68/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3  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.  97  ust.  5  ustawy z  dnia  12  marca  2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)  – Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1.
Wnieść pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie
organizacji  oraz  ustalenia  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w mieszkaniach chronionych

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Sławomir Fułek -  Przewodniczący       .....................................
2. Andrzej Twardowski          -  członek                        .....................................
3. Szczepan Jamiołkowski -  członek                        .....................................
4. Paweł Kaźmierczak -  członek                        ....................................
5. Adam Pijankowski             - członek                       .......................................



UCHWAŁA NR …../……/……..
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia …………………

zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  3  ustawy z  dnia  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,  3  ustawy z dnia  12 marca 2004r.  o  pomocy
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) - 

§1.
W uchwale Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca
2005r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Organizuje  się  dwa  mieszkania  chronione  dla  usamodzielnionych

wychowanków  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,  rodzin
zastępczych,  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  i  młodzieżowych
ośrodków wychowawczych”

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR …../……/……..
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia …………………
zmieniającej Uchwałę w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Mieszkania  chronione  funkcjonują  na  podstawie  uchwały  Rady
Powiatu Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r.
w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych. Pierwotnie przeznaczono mieszkania tylko dla
pełnoletnich  wychowanków  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,
jednak  okazuje  się,  że  pomocy  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków
mieszkaniowych  potrzebują  także  młodzi  ludzie  opuszczający:  rodziny
zastępcze (możliwość dopuszczona Uchwałą Nr 272/XLIV/06 Rady Powiatu
w  Sierpcu  z  dnia  20  października  2006r.)  oraz  placówek  o  profilu
resocjalizacyjnym: młodzieżowych ośrodków socjoterapii  i  młodzieżowych
ośrodków  wychowawczych  –  złożone  dwa  wnioski  od  wychowanków
usamodzielniających  się  po  pobycie  w  młodzieżowym  ośrodku
wychowawczym.

Proponowany  projekt  uchwały pozwala  więc  udzielić  pomocy przez
przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dodatkowej grupie młodych
ludzi.


