
UCHWAŁA NR L/223/18
RADY POWIATU W JAWORZE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworze

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1508) 
oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) 
Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworze w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
R. Sadowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 listopada 2018 r.

Poz. 5540



Załącznik do Uchwały  nr L/223/18 

Rady Powiatu w Jaworze 

z dnia  18 października 2018 r. 

 

ORGANIZACJA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY   

PONOSZENIA  ODPŁATNOŚCI 

  ZA  POBYT W  POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

W JAWORZE 

 

§1. 

1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworze, zwany dalej ,,POIK”, jest Ośrodkiem o 

zasięgu ponadgminnym, obejmuje teren Powiatu Jaworskiego. Podstawowym zadaniem POIK 

jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego kryzysu. 

2. POIK realizuje zadania poprzez: 

1) zapewnienie całodobowego schronienia, 

2) prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej, 

3) zapewnienie środków higieny osobistej i wyżywienia (w szczególnych przypadkach), 

4) świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, 

5) prowadzenie terapii kryzysowej. 

 

§2. 

1. POIK zapewnia schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

(klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, przemoc domowa), będącym 

mieszkańcami Powiatu Jaworskiego, bez względu na posiadany dochód. 

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przyjęcie rodzin spoza terenu Powiatu Jaworskiego, 

pod warunkiem zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie przez rodziny korzystające lub 

gminę, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania rodziny, korzystającej ze wsparcia POIK. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, ustala się uwzględniając dzienny koszt utrzymania jednego 

miejsca oraz ilość dni pobytu w POIK. 

4. Maksymalny okres pobytu w POIK wynosi 30 dni. W wyjątkowych przypadkach okres pobytu w 

POIK może być przedłużony do trzech miesięcy łącznego pobytu. 

5. Przyjęcie do POIK następuje za zgodą wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub 

przedstawicieli ustawowych małoletnich dzieci. 

6. Umieszczone w POIK rodziny prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe                                                 

z wykorzystaniem urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu POIK. 

 

§3. 

1. Opłatę za pobyt w POIK ustala w drodze decyzji Starosta lub z upoważnienia Starosty dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 

2. Rodzinę zwalnia się całkowicie z odpłatności za pobyt w POIK, jeżeli dochód na członka rodziny 

lub osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu ustala się zgodnie z poniższymi zasadami: 
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Dochód na osobę w rodzinie 

lub osobę samotną 

w stosunku do kryterium 

dochodowego, wyrażony w % 

Odpłatność osoby pełnoletniej za pobyt wyrażona  

w % w stosunku do dziennego kosztu utrzymania 

jednego miejsca 

do 100 nieodpłatnie 

101 - 150 20 

151 - 200 40 

201 - 250 50 

powyżej 250 100 

 

4. Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu osoby małoletniej wynosi 50% stawki obliczonej 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. 

 

§ 4. 

1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala w drodze decyzji Starosta lub z upoważnienia 

Starosty dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 

2. Zwalnia się całkowicie z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby 

korzystającej z pobytu w mieszkaniu chronionym nie przekracza 50% kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest jako średni miesięczny koszt 

utrzymania jednego miejsca, obliczonego na podstawie wydatków poniesionych na jego 

utrzymaniew roku poprzednim. 

 

§ 5. 

Za korzystanie z poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego oraz terapii kryzysowej 

osoba lub rodzina korzystająca z pomocy nie ponosi opłaty. 
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