
- Projekt -
Uchwała Nr IV/       /2007

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie:  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt  w  Powiatowym  Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

                     

Działając  na  podstawie  art.  12  pkt  11  oraz  art.  40  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) 
w zw. z art. 97 ust. 1 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (Dz.U. Nr 64 
poz.  593 z  późn.  zm)  oraz  art.  4  ust.  1  i  art.  13  pkt  2  ustawy z  dnia  20  lipca  2000r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 
718 z późn. zm)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  organizację  oraz  szczegółowe  zasady  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  
w  Powiatowym  Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  
w Wodzisławiu Śląskim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.



Załącznik 
do uchwały Nr IV/     /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 stycznia 2007roku

Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

§ 1

Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają:
1) Specjalistyczny Ośrodek – Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
2) klient  –  osoba  doznająca  przemocy  w  rodzinie  oraz  jej  dzieci  przebywająca  w 

Specjalistycznym Ośrodku,
3) kierownik Specjalistycznego Ośrodka – osoba kierująca Specjalistycznym Ośrodkiem 

powołana przez Zarząd Powiatu,
4) kwota  bazowa –  kwota  stanowiąca  podstawę  do  naliczania  odpłatności  za  pobyt  

w Ośrodku,
5) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593 

z późn. zm.)
6) podmiot ustalający odpłatność – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

                                                                  
                                                                    § 2

Klienci  ponoszą  odpłatność  za  pobyt  w  Specjalistycznym  Ośrodku  na  zasadach 
określonych  w  niniejszym  załączniku  w  kwocie  ustalonej  przez  podmiot  ustalający 
odpłatność w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług oraz 
dochód  rodziny,  o  ile  dochód  osoby  samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 3

Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku do 14 dni jest nieodpłatny.



§ 4

1. Miesięczną  wysokość  odpłatności  za  pobyt  powyżej  14  dni  w  Specjalistycznym 
Ośrodku ustala się procentowo od kwoty bazowej w zależności od dochodu osoby  
w przypadku gdy jest  osobą samotną,  lub dochodu na osobę w rodzinie  zgodnie  
z tabelą:

Dochód na osobę
Wysokość odpłatności

Osób samotnie
gospodarujących

Osób w gospodarstwach
wieloosobowych

powyżej 351 - 477
----- 3%

powyżej 478 – 700
3% 5%

powyżej 701 – 900
5% 10%

powyżej 901 – 1100
10% 15%

powyżej 1101 – 1300
15% 20%

powyżej 1301 – 1400
20% 25%

powyżej 1401 – 1500
25% 30%

powyżej 1501 – 1600
30% 40%

powyżej 1601 – 1700
40% 70%

powyżej 1701 – 1800
80% 90%

powyżej 1801 – 1900
90% 100%

od 1901
100% 100%

2. Kwotę bazową, o której mowa w ust. 1 ustala się na podstawie:
- średniego miesięcznego kosztu brutto konsultacji specjalistycznych,
- średniego miesięcznego kosztu wyżywienia,
- średniego miesięcznego kosztu środków higieny osobistej i środków czystości,
- kosztów mediów (C.O., woda, energia elektryczna).

3. Kwotę  bazową  ustala  Zarząd  Powiatu  na  wniosek  Kierownika  Specjalistycznego 
Ośrodka.

4. Kwota bazowa podlega corocznej aktualizacji na podstawie analizy kosztów za rok 
poprzedzający ustalenie  odpłatności.  Aktualizacji  kwoty bazowej dokonuje Zarząd 
Powiatu  na  wniosek  Kierownika  Specjalistycznego  Ośrodka  w  terminie  do 
31 stycznia roku, za który obowiązuje odpłatność.

5. Na  wniosek  klienta  lub  pracownika  socjalnego  podmiot  ustalający  odpłatność 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach może częściowo lub całkowicie zwolnić 
go z ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku.



§ 5

1. Klient albo jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik wnosi opłatę za pobyt  
w  Specjalistycznym  Ośrodku  w  kasie  Specjalistycznego  Ośrodka,  do  5-ego  dnia 
miesiąca przypadającego po miesiącu pobytu w Specjalistycznym Ośrodku z tym, że 
za miesiąc grudzień najpóźniej do 20 grudnia.

2. Do  wyliczenia  miesięcznej  odpłatności  za  pobyt  w  Specjalistycznym  Ośrodku 
przyjmuje się kwotę wskazaną w decyzji administracyjnej.

3. Jeżeli  klient  przebywa  w  Specjalistycznym  Ośrodku  niepełny  miesiąc,  wtedy  do 
określenia wysokości odpłatności stosuje się następujące wyliczenie:

a. kwota odpłatności  podzielona  przez liczbę dni  w miesiącu równa się  koszt 
jednego osobodnia pobytu w Specjalistycznym Ośrodku,

b. koszt  jednego  osobodnia  razy  liczba  dni  przebywania  w  miesiącu  
w Specjalistycznym Ośrodku równa się faktycznej wysokości opłaty. 



Uzasadnienie do

Uchwały Nr IV/       /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie:  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt  w  Powiatowym  Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwałą  Nr  L/623/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  26  października 

2006r. został powołany Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  w art. 97 ust. 5 wskazuje Radę 

Powiatu jako organ właściwy do ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Organizacja  oraz  szczegółowe  zasady  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  

w  Powiatowym  Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  zostały  opracowane  w  oparciu  

o  wysokość  kwoty  bazowej  obowiązującej  w  2007r.  oraz  kryteriów  dochodowych  osób 

przebywających w Ośrodku.

p.o. KIEROWNIK
Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

/-/ mgr Celina Uherek -Biernat


