
Uchwała Nr XXV/159/2005 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 07 lipca 2005 r. 
 
w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz  

w mieszkaniu chronionym. 
 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się zasady organizacji i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej, mieszczącym się w budynku Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach ul. Góry Św. Anny 21a, w następujący sposób: 
 
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zwany w dalszej części „Ośrodkiem” jest miejscem 

czasowego pobytu dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się  
w innej sytuacji kryzysowej. Ma na celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się 
dysfunkcji tych osób i rodzin. 

2. Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby z terenu powiatu krapkowickiego 
na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

3. Skierowanie jest wydawane na wniosek właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, jednostki Policji lub Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

4. W sytuacjach wyjątkowych (np. w porze nocnej, w dni świąteczne) osoba zgłaszająca się 
może być tymczasowo przyjęta do Ośrodka Interwencji Kryzysowej bez skierowania,  
z tym, iż w najbliższym dniu roboczym o skierowanie takie zwróci się do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach i skierowanie takie otrzyma. 

5. Osoba skierowana otrzymuje do wyłącznie swojej dyspozycji lokal. Przekazanie lokalu 
następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

6. Osoba przyjęta do ośrodka pokrywa koszty zużycia energii elektrycznej, wody i środków 
czystości. Koszty te pokrywane są na podstawie faktury wystawionej przez Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i wpłacane bezpośrednio na wskazany przez ww. 
Stowarzyszenie rachunek bankowy. 

7. Jeżeli sytuacja materialna danej osoby uniemożliwia jej pokrycie wymienionych  
w punkcie 6 kosztów tj. gdy dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż kryterium 
dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej, koszty te na podstawie ustaleń  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce 
zameldowania tej osoby. 

8. Czas pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej określa w skierowaniu dyrektor PCPR. 
Czas ten nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. 

 
 
 
 
 
 



§ 2 
 

Ustala się zasady organizacji i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym, mieszczącym się w budynku Katolickiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
w Zdzieszowicach ul. Góry Św. Anny 21a, w następujący sposób: 
1. Prawo do korzystania z miejsca w mieszkaniach chronionych mają usamodzielniający się 

wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy 
złożyli wniosek o przydział mieszkania we właściwym Urzędzie Miasta i Gminy. 

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wywiadu środowiskowego, po uwzględnieniu  
i podpisaniu indywidualnego programu usamodzielnienia. 

3. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym określa w formie decyzji dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 2 lata. 

4. Osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność za pobyt  
w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z kryterium dochodowym ustalonym  
w ustawie o pomocy społecznej: 
a) dochód do 100% kryterium – pobyt bezpłatny, 
b) 101%-150% kryterium – odpłatność w wysokości 10% dochodu miesięcznie, 
c) 151%-200% kryterium – odpłatność w wysokości 15% dochodu miesięcznie, 
d) 201%-250% kryterium – odpłatność w wysokości 20% dochodu miesięcznie, 
e) powyżej 250% kryterium – odpłatność w wysokości 30% dochodu miesięcznie. 

 
5. Za zużycie mediów tj. energii elektrycznej i wody opłaty będą rozliczane na podstawie 

zainstalowanych podliczników i uiszczane bezpośrednio na wskazany przez Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych rachunek bankowy. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  

w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Krystian Komander 


