
                                                             
                                                                     

Uchwała Nr XLV/283/06 
Rady Gminy Santok 

z dnia 21 września 2006r. 
 
 
w sprawia :ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Santoku. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 
2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z  
2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art.51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. z 
2004 r. Nr 273, poz..2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493 ) oraz uchwała Nr XXVI /197 /96  Rady Gminy 
w Santoku  z dnia  25 października zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Santoku . 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Santoku przy ul. Gorzowskiej 19 jest 

placówką o zasięgu  gminnym  prowadzoną w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Santoku. 

2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorych psychicznie i 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ), którego celem 
działania jest ich wspieranie, usamodzielnienie oraz integracja ze środowiskiem. 

 
§ 2. 
Dom świadczy usługi  poprzez: 

- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, 
- rehabilitację fizyczną, 
- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, 

 
§ 3. 
Do działań  Domu naleŜy: 
 

1. zapewnienie osobom przebywającym w Domu: 
a) całodziennego pobytu w odpowiednich warunkach socjalno-bytowych, 
b) podstawowych świadczeń opiekuńczo - terapeutycznych 
c) odpowiednich warunków terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
d) umoŜliwienie spoŜycia  posiłku   
e) odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, 
f) bezpieczeństwa oraz opieki w czasie zajęć, 
g) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji, 
h) pomocy w załatwianiu waŜnych spraw osobistych. 
 

2. prowadzenie zajęć wspierająco-rehabilitycyjnych poprzez trening:  
a) umiejętności samoobsługi i zaradności Ŝyciowej oraz funkcjonowania w 

codziennym Ŝyciu, 
b) umiejętności społecznych i interpersonalnych, 
c) umiejętności spędzania wolnego czasu. 
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§ 4. 

1. Dom przy wypełnianiu swoich zadań współdziała z odpowiednimi władzami i instytucjami    
oraz opiekunami osób korzystających z Domu. 

2. Uczestnicy Domu oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do współpracy z 
kierownikiem OPS i innymi pracownikami. 

 
§ 5. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 15 miejscami, 
2.  Dom funkcjonuje w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy), 
3.  Prawo do korzystania  z Domu mają osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Santoku, 
4. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny. 

 
§ 6. 
1. Odpłatność za pobyt ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej 

przeprowadzonym wywiadem środowiskowym z uwzględnieniem wysokości dochodu osoby 
lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. 

2. Osoby nie ponoszą opłat, jeśli ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego ustalonego art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 1 pkt 2 ponoszą opłatę na następujących 
zasadach: 

 
Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub 
przypadający na osobę w 

rodzinie w % 
 

(kryterium dochodowe osoby 
samotnie gospodarującej 

100%) 

Odpłatność w % od ustalonego 
średniego miesięcznego utrzymania 1 osoby w Domu 

 Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w gospodarstwach 
wieloosobowych 

do 100 % 
 

nieodpłatnie nieodpłatnie 

101 % - 150% 0,5 %                      1 % 

151 % - 200 % 2 % 3 % 

201 % - 250 % 4 % 5 % 

251 % - 300 % 6 % 7 % 

301 % - 350 % 8 % 9 % 

351 % - 400 % 10 % 11 % 

powyŜej 400 %                       100 % 100 % 
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4. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala 

się dzieląc kwotę średniego miesięcznego, bez wydatków inwestycyjnych, kosztu utrzymania 
Domu z roku poprzedniego przez liczbę miejsc w Domu. 

 
5. Opłatę miesięczną ustaloną zgodnie z powyŜszą tabelą zaokrągla się w górę do pełnych 

złotych. 
 
6. Opłatę wnosi się do kasy Ośrodka Pomocy Społeczej w terminie do 20-go kaŜdego miesiąca, 

na który przyznano pobyt. 
 
§ 7. 
Osobom, które skierowano do Środowiskowego Domu Samopomocy na pobyt w niepełnym 
wymiarze godzin lub dni, opłatę nalicza się proporcjonalnie do przyznanego czasu pobytu, 
przyjmując 21 dni i 8 godzin dziennie jako pełny wymiar. 
 
 
§ 8. 
W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała choroba, rehabilitacja lub inne zdarzenie losowe 
na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej moŜe zwolnić skierowaną osobę z odpłatności za pobyt. 
 
§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 10. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Boczula 

 
 
 
 
 
 
 
 


