
 

 

UCHWAŁA NR XVII/90/12 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

funkcjonującym na terenie Powiatu Monieckiego  

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, 

poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622  

i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się organizację i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały:  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/173/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej prowadzonych 

przez Powiat Moniecki.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Falkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/90/12   

Rady Powiatu w Mońkach   

z dnia 30 lipca 2012 r.  

ORGANIZACJA I ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKU 

INTERWECJI KRYZYSOWEJ  

§ 1. 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej „OIK”, jest ośrodkiem o zasięgu lokalnym. 

Podstawowym zadaniem OIK jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego kryzysu.  

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania poprzez:  

1) zapewnienie całodobowego schronienia;  

2) zapewnienie środków higieny osobistej;  

3) zapewnienie wyżywienia (w szczególnych przypadkach);  

4) świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego;  

5) prowadzenie terapii kryzysowej.  

§ 2. 1. Jednostką prowadzącą OIK jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.  

2. OIK wpisany jest w strukturę organizacyjną PCPR.  

3. Szczegółowe zasady organizacji OIK określa Regulamin Porządkowy nadany przez Kierownika PCPR 

w Mońkach.  

§ 3. 1. OIK zapewnia schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (klęska 

żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa) będącym 

mieszkańcami powiatu monieckiego bez względu na posiadany dochód.  

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przyjęcie rodzin spoza terenu powiatu monieckiego, pod 

warunkiem zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie przez rodziny korzystające lub gminę właściwą 

ze względu na miejsce zamieszkania rodziny, korzystającej ze wsparcia OIK.  

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

oraz ilość dni pobytu w OIK.  

4. Maksymalny okres pobytu w OIK wynosi 14 dni i jest nieodpłatny bez względu na dochód, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

5. W wyjątkowych przypadkach okres pobytu w OIK może być przedłużony do trzech miesięcy łącznego 

pobytu.  

6. Przyjęcie do OIK następuje za zgodą wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub przedstawicieli 

ustawowych małoletnich dzieci.  

7. Umieszczone w OIK rodziny prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe z wykorzystaniem urządzeń 

i sprzętów będących na wyposażeniu OIK.  

§ 4. 1. Opłatę za pobyt w OIK ustala w drodze decyzji Starosta lub z upoważnienia Starosty Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.  

2. Podstawę naliczenia opłaty za jeden dzień pobytu w OIK stanowi kwota średniego dziennego kosztu 

utrzymania miejsca w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.  

3. Rodziny zwalnia się całkowicie z odpłatności za pobyt w OIK, jeżeli dochód na członka rodziny nie 

przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.  

4. Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu ustala się zgodnie z poniższymi zasadami:  
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Dochód na osobę w rodzinie 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  5  

151 – 180  10  

181 – 200  20  

201 – 250  30  

Powyżej 250  100  

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

z zasadami określonymi w ust. 4.  

6. Opłatę za pobyt w OIK należy uiszczać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mońkach 

w terminie do 14 dni od opuszczenia ośrodka bez dodatkowego wezwania pod rygorem przymusowego 

ściągnięcia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
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