
UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 16 lutego 2017 roku 

 
 
 

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie  
 
  
 
           Działając na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku      
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm.) oraz art. 51b, art. 97 
ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930  
z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§1. 1. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie jest odpłatny.  
2. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy nie ponoszą opłaty jeżeli dochód na 
osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% 
kryterium dochodowego wskazanego w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2  ustawy o pomocy społecznej.  
3. Osoby nie spełniające warunków wymienionych w ust 2 niniejszej uchwały zobowiązane 
są do ponoszenia odpłatności miesięcznej w wysokości 5% kwoty dochodu. 
4. Odpłatność, o której mowa w ust. 3 nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota 
dotacji na jednego uczestnika, o której mowa w art. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, 
wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa. 
 
§2. 1. O odpłatności w formie decyzji stanowi podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą 
kierowaną, uwzględniając zasady określone w § 1 ust 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.  
2. Podmiotem kierującym do Domu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pińczowie działający z upoważnienia Starosty Powiatu Pińczowskiego.  
 
§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli dochód w rodzinie uczestnika 
przekracza kryterium dochodowe wynikające o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie  działający z upoważnienia Starosty 
Pińczowskiego - na wniosek uczestnika - może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym 
zwolnieniu z odpłatności.  
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 


