
UCHAWAŁA Nr XIX/278/07
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie  ustalenia  organizacji  oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za 
pobyt  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  dla  Osób  Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Stalowej Woli.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 51, art. 
97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 
64, poz. 593, z późn. zm. ) – Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:

§ 1    
Prawo do pomocy społecznej  w formie  usług opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stalowej Woli działającym przy Miejskim 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Stalowej  Woli,  zwany  dalej  „Domem”  przysługuje 
osobom dorosłym  niepełnosprawnym  intelektualnie  ze  znacznym  lub  umiarkowanym 
stopieniem  niepełnosprawności,  a  w  wyjątkowych  sytuacjach  z  lekkim  stopniem 
niepełnosprawności,  u których dodatkowo występuje niepełnosprawność fizyczna oraz 
trudności adaptacyjne w środowisku rodzinnym i lokalnym. 

§ 2
Organizację Domu określa Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

§ 3    
1. Usługi opiekuńcze świadczone w Domu obejmują dzienny pobyt,  podstawowe 

świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, edukacyjne, a także dwa posiłki 
w czasie pobytu. 

2. W domu prowadzona jest również częściowa działalność rehabilitacyjna, terapia 
dostosowana  do  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości,  praca  socjalna, 
poradnictwo specjalistyczne.  

§ 4   

1. Przyjęcia do Domu dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Stalowej  Woli  lub  innej  osoby 
upoważnionej przez Prezydenta Miasta. 

2. Pobyt  w  Domu  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. 

3. W  uzgodnieniu  z  osobą  kierowaną  lub  jej  przedstawicielem  ustawowym, 
w decyzji  określa  się  okres  pobytu  w Domu,  zakres  świadczonych  usług  oraz 
opłatę.  



 §5
1. Pobyt w Domu jest odpłatny lub nieodpłatny w zależności od uzyskiwanego przez 

świadczeniobiorcę dochodu.  
2. Świadczeniobiorcy  nie  ponoszą  opłaty  za  pobyt  w  Domu,  jeżeli  dochód  nie 

przekracza  kryterium  dochodowego,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.3  ustawy 
o pomocy społecznej. 

3. Wskaźniki odpłatności za pobyt w Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej

Dochód na osobę w 
rodzinie Wysokość odpłatności

do 477 zł – 100% do 351 zł – 100% 0%

od 101 – 150% od 101 – 150% 1%

od 151 - 200% od 151  - 200% 2%

od 201 - 250% od 201 – 250% 3%

powyżej 250% powyżej 250% 4%

4. Przy  ustalaniu  wysokości  odpłatności  uwzględnia  się  poza  zakresem 
świadczonych  usług,  posiadany  dochód,  wysokość  ponoszonych  wydatków, 
w szczególności  udokumentowanych  opłat  mieszkaniowych,  wydatków  na 
leczenie oraz inne okoliczności będące przyczyną niewydolności finansowej. 

§ 6
1. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  np.  długotrwałej  choroby,  trudnej 

sytuacji  materialnej,  zdarzenia  losowego,  osoby  zobowiązane  do  ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Domu mogą być zwolnione z opłaty.

2. Decyzję  o  zwolnieniu  częściowym  lub  całkowitym  wydaje  w  formie  decyzji 
administracyjnej  Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stalowej 
Woli lub inna osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta . 

 § 7
Opłatę za pobyt w Domu uiszcza się w terminie do 20-tego miesiąca następującego po 
miesiącu pobytu do rąk wyznaczonego pracownika Domu, który dokonuje bezzwłocznie 
zbiorczych wpłat w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 § 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

 § 9

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dniu  odo  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą  od dnia  17 grudnia 
2007r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli  oraz 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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