
UCHWAŁA NR 43/182/09
ZARZĄDU POWIATU

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie: utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wiccborku

Na podstawie art. 19 pkt 12, art. 47 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1.1. Tworzy się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Więcborku zwany dalej „OIK", który
jest komórką wewnętrzna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Kraj.
z siedzibą w Więcborku.

2. Siedziba OIK znajduje się w Więcborku przy ulicy Mickiewicza 22a.
3. Hostel OIK znajduje się w wydzielonych pomieszczeniach w budynku

administracyjno -mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku..

§ 2. Zadaniem OIK jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej
a w zależności potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach
uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

§3.1. Do OIK kierowane są osoby wymagające pomocy w zakresie wskazanym w § 2
uchwały na podstawie skierowania w formie decyzji administracyjnej wydanego przez
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku

2. Podstawa skierowania do hostelu OIK jest w szczególności interwencja policji.

§ 4.1. Nadzór merytoryczny nad OIK oraz obsługę administracyjno-księgową sprawuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Kraj. z siedzibą w Więcborku

2. Pracą OIK kierować będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępolnie Kraj. z siedziba w Więcborku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz \j.



UZASADNIENIE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Więcborku będzie wspomagać rodziny z
terenu Powiatu Sępoleńskiego, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w rodzinie
wymagającej interwencji wyspecjalizowanych podmiotów z zakresu pomocy społecznej.

Hostel OIK zorganizowano w wydzielonych pomieszczeniach budynku
administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Hostel został
wyposażony w sprzęt ADG i RTV oraz meble umożliwiające skuteczną pomoc dla osób
wymagających interwencji w sytuacjach kryzysowych. Hostel OIK został wyremontowany
oraz wyposażony między innymi dzięki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w
2008 roku w łącznej kwocie 32.500 złotych. W związku z otrzymaną dotacją możliwe jest
uruchomienie hostelu OIK .

Na terenie hostelu znajduje się około 7 miejsc noclegowych . Ponadto na terenie
hostelu znajdują się: aneks kuchenny z wyposażeniem oraz łazienka i toaleta , a także pokój
do pracy dla specjalistów .Osoby przebywające w hostelu OIK będą miały zapewnioną
pomoc psychologa, prawnika , pracowników socjalnych i innych osób w ramach rozeznanych
potrzeb.

Mając na uwadze fakt, iż prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest
zadaniem własnym powiatu podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni
uzasadnione.


