
UCHWAŁA NR XXXIV/267/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie  podjęcia współpracy z Gminą Starachowice w zakresie uruchomienia i prowadzenia 
mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U  
z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 19 pkt 11, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1876 i  poz. 2369, z 2021 r. poz. 794 i 803) oraz art. 140 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2020r. poz. 821, z 2021 r. 
poz. 159 i 1006) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Powiat Starachowicki zobowiązuje się do współpracy z Gminą Starachowice w zakresie uruchomienia 
i prowadzenia mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 bedzie realizowane w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji 
Gminy Starachowice, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 20/97 w Starachowicach. 

§ 3. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi porozumienie, które zostanie 
zawarte pomiędzy Powiatem Starachowickim i Gminą Starachowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Powiat Starachowicki i Gmina Starachowice zamierzają realizować w ramach współpracy zadanie 
publiczne z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie mieszkania chronionego, z którego korzystać będą 
osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. Zadanie w części dotyczącej przygotowania lokalu, 
zorganizowania i prowadzenia w nim mieszkania chronionego realizować będzie Gmina Starachowice 
(zadanie własne gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 17 ust. 1 pkt 12). Powiat Starachowicki 
będzie kierował do tegoż mieszkania osoby usamodzielniane oraz będzie ponosił koszty bieżących opłat 
związanych z utrzymaniem lokalu. Powiat zgodnie z przepisami prawa zapewni także realizację zadań 
związanych z usamodzielnianiem wychowanków pieczy zastępczej (zadania powiatu zgodnie z Ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Powiat Starachowicki nie posiada własnych mieszkań chronionych, a Gmina Starachowice deklaruje, iż 
dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i zasobami kadrowymi oraz wyraża chęć prowadzenia 
mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. 

Szczegółowe zasady wspólnej realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu, które zostanie 
zawarte pomiędzy Powiatem Starachowickim i Gminą Starachowice. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Starachowice
w zakresie uruchomienia i prowadzenia mieszkania chronionego dla
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa,
Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert
Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (1)
Ryszard Nowak

Głosowanie zakończono w dniu: 25 listopada 2021, o godz. 10:45
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