Uchwała nr XLIX/334/06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 2006-02-15
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kościerzynie
Podstawa: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz na podstawie art. 51 i
art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004r. z
późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej. Świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.
§2
Zakres świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy obejmuje specjalistyczną
opiekę polegającą na:
zapewnieniu dziennego pobytu i wyżywienia,
prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji, treningu umiejętności samoobsługowych, zaradności
życiowej, poradnictwie oraz spędzaniu wolnego czasu,
umożliwieniu osobom z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi korzystania ze
wszystkich możliwości, które mogą zaistnieć w środowisku lokalnym,
a w konsekwencji zapewnienie im godziwego miejsca w społeczności, z której się wywodzą oraz
pełnej z nią integracji.
§3
Prawo do pobytu w ośrodku wsparcia przyznaje się na wniosek zainteresowanego lub jego
przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego albo innej osoby, za
zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, po uprzednim przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego.
Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy uwzględniającą wysokość
odpłatności, terminy i formę opłaty lub zwolnienie z tejże opłaty, wydaje Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie na czas określony, nie dłuższy jak jeden rok.
§4
Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala się w zależności od
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, w następującej wysokości:

2 Odpłatność za pobyt dokonywana jest do 25 - tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w
kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
3 Za okres nieobecności dłuższy niż 10 dni w danym miesiącu, klient nie ponosi odpłatności.

§5
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie
w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS - na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zainteresowanej - może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kościerzynie
§7
Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2006r.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
UZASADNIENIE
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku daje możliwość świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia. Ośrodkiem wsparcia jest
Środowiskowy Dom Samopomocy.
Art. 97 ust. 5 stanowi, że rada gminy w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Z uwagi na fakt, iż z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby o
zróżnicowanych dochodach, uzasadnione jest wprowadzenie zróżnicowanej odpłatności w
zależności od tego, czy lub na ile dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.

