
UCHWAŁA NR 536/102/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 27 lutego 2009r.

w sprawie zakwalifikowania wychowanka 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. z 2008r. Nr 115, poz. 728 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  –  Zarząd 
Powiatu uchwala, co następuje:

§1.
Kwalifikuje się Pana Tomasza Rumińskiego 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                        ....................................



Sierpc, ...............
PCPR.PS.8237/1/06/09

Zarząd Powiatu w Sierpcu

Wniosek w sprawie zakwalifikowania 
usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej do mieszkania chronionego

W związku ze złożoną prośbą wychowanka rodziny zastępczej  – Pana Tomasza 

Rumińskiego, wnioskuję o zakwalifikowanie ww. do mieszkania chronionego. 

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

prośbę p. Rumińskiego.

W załączeniu:
- kserokopie 

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

- opinia Komisji Spraw Społecznych.



Sierpc, 10.02.2009r.
PCPR.PS.8237/1/06/09

Pani
Hanna Kurta
Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Wniosek o zaopiniowanie zakwalifikowania usamodzielnionego wychowanka rodziny 
zastępczej do mieszkania chronionego

W związku ze złożoną prośbą wychowanka rodziny zastępczej  – Pana Tomasza 

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

mieszkania chronionego. 

Obecnie mieszkania użytkują dwie panie: Monika Bielecka i Marzena Gagat. Możliwości 

lokalowe pozwalają pomóc p. Tomaszowi Rumińskiemu w jego trudnym położeniu. 

Ww. spełnia podstawowe wymogi nałożone stosownymi uchwałami Rady Powiatu: jest 

pełnoletnim  wychowankiem  rodziny  zastępczej,  realizuje  plan  usamodzielnienia, 

kontynuuje naukę i posiada źródło utrzymania: środki wypłacane przez PCPR oraz rentę 

rodzinną.  Pan  Rumiński  mieszka  z  siostrą,  która  pełniła  wobec  niej  funkcję  rodziny 

zastępczej,  jednak  zajmują  niewielkie  mieszkanie  a  dotychczasowi  opiekunowie 

spodziewają się dziecka. 

W załączeniu kserokopie:
- prośby kandydata,
- wywiadu środowiskowego, 
- opinii pracownika socjalnego.



Sierpc, 18.08.2008r.
PCPR.PS.8237/3/08

Pani
Hanna Kurta
Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Wniosek
 o zaopiniowanie przedłużenie umowy

 dotychczasowej użytkowniczce mieszkania chronionego

Pani Sylwia Pawlak, użytkowniczka mieszkania chronionego wystąpiła z prośbą 

o przedłużenie umowy o kolejny rok. 

Obecna umowa była podpisana 03 września 2007r. na okres jednego roku. 

Pani  Pawlak  podjęła  starania  o  lokal  socjalny  w  Urzędzie  Miasta  Sierpc,  na  dzień 

dzisiejszy  jej  wniosek  nie  został  rozpatrzony.  Pani  Pawlak  utrzymuje  się  z  pomocy 

finansowej wypłacanej przez PCPR – 494 zł. - uczy się w systemie zaocznym w szkole 

średniej. Należy nadmienić, że płaci stosunkowo wysokie czesne, więc korzystne warunki 

użytkowania mieszkania są dla niej bardzo ważne. W związku z trudną sytuacją życiową, 

PCPR współpracuje z Panią Pawlak w rozwiązywaniu jej problemów. Jak dotąd jednak 

Pani  Pawlak  nie  udało  się  podjąć  pracy.  PCPR  przyczyniło  się  do  uzyskania  przez 

mieszkankę  bonów  żywnościowych  wydawanych  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej w Sierpcu, zapewniających jej niezbędne do życia artykuły. 

W związku z tym, że Pani Pawlak nie uzyskała jeszcze średniego wykształcenia, 

ani nie zdołała  zapewnić sobie  bezpiecznych warunków życia,  PCPR przychyla się do 

prośby Pani Pawlak. 

W załączeniu:
kserokopia pisma Pani Sylwii Pawlak




