
Uchwała Nr 15712041 20.22
Zarządu Powiatu Kościerskiego

z dnia 3O sierpnia 2O22 r.

w sprawie zmiany uchwaĘl nr 13614412019 Zarządu Powiatu
Kościerskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyięcia
Regulaminu Organizacyinego Powiatowego Gentrum Pomocy Rodzinie w
Kościerzynie.

Na podstawie ań.36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t,j. Dz, U. z2022 r. poz.1526).

Zarząd Powiatu
uchwalan co następujel

§{.

W uchwale Nr 13614412019 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 17 września 2019 r,

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościerzynie w jejzałączniku nr 1 pn. Regulamin Organizacyjny Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust, 14 w brzmieniu:

,,14. Mieszkanie chronione - należy przez to rozumieć formę pomocy społecznej
przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistow, do prowadzenia
samodzielnego życia oraz integraĄi ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania
przez nie innych możliwości zamieszkania.".;

2) w § 6 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

,,21.Centrum prowadzi mieszkanie chronione treningowe i koordynuje jego
funkcjonowanie.",;

3) w § 10 po ust.22 dodaje się ust. 23-24 w brzmieniu:

,,23. Prowadzenie postępowań dotyczących skierowania do korzystania ze wsparcia
w mieszkaniu chronionym.
24. Prowadzenie postępowań dotyczących opłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym dla osób usamodzielnianych.".;



§2.

Wykonanie uchwały powieza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościezynie.

§3.

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewod n iczący posiedze n-a Zarządu



uzasadnienie

Zgodnie z arL. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenłvca 1998 o samorządzie powiatowym,
organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają
regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba, że odrębne przepisy
stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osobie
pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację zyciową potzebuje wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki szczególnie młodzieży opuszczającej pieczę
zaslępczą w rozumieniu przepisow o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest prowadzone przez jednostkę pomocy społecznej i jest formą
pomocy przygotowującą pod opieką specjalistow osoby tam przebywające do
prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym
funkcjonowaniu, W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz
naukę, rozwijanie lub utnłalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi,
pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia
prowadzenia samodzielnego ży cia.
Zarówno organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę
zastępczą, jak i prowadzenie mieszkań chronionych nalezy do zadań własnych powiatu
z art. 19 pkt. 1 1 ustawy o pomocy społecznej i ań. 180 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Na terenie Powiatu Kościerskiego nie funkcjonowało dotychczas źadne mieszkanie
chronione pżeznaczone dla osób usamodzielnianych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni
uzasadnione.


