
UCHWAŁA NR XLIII/239/10  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Morsku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 51, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, zmiany: Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz

z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.

1487, Nr 180, poz. 1493 Nr 175 poz. 1362 z 2009 r.) Rada Gminy Mokrsko uchwala co

następuje : 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Mokrsku w postaci załącznika nr 1 do uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 2/02 Zarządu Gminy Mokrsko z dnia 31 stycznia 2002 r.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.  

Przewodnicząca Rady 

Gminy  

 

Sabina Sokół 

 

USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA 

ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY 

W MOKRSKU.  

1. 

2. 

Załącznik do uchwały Nr 

XLIII/239/10 

Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 23 marca 2010 r.

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku jest placówką  dziennego pobytu dla osób

przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych intelektualnie, wymagających wsparcia

i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia

przez uczestników „Domu” poprawy jakości życia, funkcjonowania i powstrzymania degradacji

psychospołecznej. 

2) Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku mogą  korzystać  osoby z terenu

gminy Mokrsko oraz z gminy Skomlin. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość

korzystania z usług osób zamieszkałych poza wyżej wymienionymi gminami. 

3) Do ŚDS kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika

GOPS w Mokrsku w oparciu o następujące dokumenty:  

- wniosek osoby zainteresowanej przyjęciem do ŚDS bądź jej opiekuna ustawowego,  

- zaświadczenie lekarskie bądź  inny dokument stwierdzający zaburzenia psychiczne,

w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  

- wynik badania lekarza psychiatry lub psychologa,  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

- wywiad środowiskowy. 

1) Ustalenie odpłatności  za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy następuje na

podstawie decyzji administracyjnej. 

2) Podstawą  wydania decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny. 

3) Ustalenie, o którym mowa w pkt. 2 następuje łącznie na podstawie:  

- wywiadu środowiskowego ; 

- zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej;

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członów rodziny wspólnie gospodarujących. 

4) Nie pobiera się  opłat za przyznane świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Mokrsku od osób, których miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego. 

5) Kwota określająca kryterium dochodowe podlega waloryzacji zgodnie z ustawą  o pomocy

społecznej. 

6) Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku dokonuje się  po

upływie miesiąca nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. 

7) Wszelkie zmiany dotyczące pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ustalane są

w formie decyzji administracyjnej. 

8) Tabela odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku. 

Kryterium dochodowe (art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2)wg. Ustawy 

o pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca / osoba 

w rodzinie

Miesięczna odpłatność procentowa od 

średniego kosztu 1 miejsca w ŚDS za dany 

rok.

do 100% nieodpłatnie

powyżej 100% - 200% 4%

powyżej 200% - 300% 5%

powyżej 300% - 400% 6%

9) Średni miesięczny koszt utrzymania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

oznacza kwotę  rocznych wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

w Mokrsku wynikającą  z utrzymania uczestnika bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną

przez liczbę miejsc rzeczywistych i przez dwanaście. 

10) Miesięczna wysokość opłaty uzależniona jest od ilości dni pobytu w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Mokrsku. 

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach( długotrwałej choroby, zdarzeń  losowych) na

wniosek pracownika socjalnego, uczestnika Środowiskowego Domu samopomocy

w Mokrsku lub jego opiekuna prawnego, osoba może  b yć  zwolniona z ponoszenia

odpłatności na czas określony, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Przewodnicząca  

Rady Gminy  

 

Sabina Sokół 
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327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 51, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, zmiany: Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz

z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.

1487, Nr 180, poz. 1493 Nr 175 poz. 1362 z 2009 r.) Rada Gminy Mokrsko uchwala co

następuje : 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Mokrsku w postaci załącznika nr 1 do uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 2/02 Zarządu Gminy Mokrsko z dnia 31 stycznia 2002 r.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
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psychospołecznej. 
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gminy Mokrsko oraz z gminy Skomlin. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość

korzystania z usług osób zamieszkałych poza wyżej wymienionymi gminami. 

3) Do ŚDS kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika

GOPS w Mokrsku w oparciu o następujące dokumenty:  

- wniosek osoby zainteresowanej przyjęciem do ŚDS bądź jej opiekuna ustawowego,  

- zaświadczenie lekarskie bądź  inny dokument stwierdzający zaburzenia psychiczne,

w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  
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- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

- wywiad środowiskowy. 

1) Ustalenie odpłatności  za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy następuje na

podstawie decyzji administracyjnej. 

2) Podstawą  wydania decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny. 

3) Ustalenie, o którym mowa w pkt. 2 następuje łącznie na podstawie:  

- wywiadu środowiskowego ; 

- zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej;

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członów rodziny wspólnie gospodarujących. 

4) Nie pobiera się  opłat za przyznane świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Mokrsku od osób, których miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego. 

5) Kwota określająca kryterium dochodowe podlega waloryzacji zgodnie z ustawą  o pomocy

społecznej. 

6) Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku dokonuje się  po

upływie miesiąca nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. 

7) Wszelkie zmiany dotyczące pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ustalane są

w formie decyzji administracyjnej. 

8) Tabela odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku. 

Kryterium dochodowe (art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2)wg. Ustawy 

o pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca / osoba 

w rodzinie

Miesięczna odpłatność procentowa od 

średniego kosztu 1 miejsca w ŚDS za dany 

rok.

do 100% nieodpłatnie

powyżej 100% - 200% 4%

powyżej 200% - 300% 5%

powyżej 300% - 400% 6%

9) Średni miesięczny koszt utrzymania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

oznacza kwotę  rocznych wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

w Mokrsku wynikającą  z utrzymania uczestnika bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną

przez liczbę miejsc rzeczywistych i przez dwanaście. 

10) Miesięczna wysokość opłaty uzależniona jest od ilości dni pobytu w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Mokrsku. 

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach( długotrwałej choroby, zdarzeń  losowych) na

wniosek pracownika socjalnego, uczestnika Środowiskowego Domu samopomocy

w Mokrsku lub jego opiekuna prawnego, osoba może  b yć  zwolniona z ponoszenia

odpłatności na czas określony, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Przewodnicząca  

Rady Gminy  

 

Sabina Sokół 
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