U C H W A Ł A Nr XXI/243/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 1, 3 i 13, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 36 pkt 2 lit. h-i,art.47 ust. 1-3,
art. 97 ust. 5 i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 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 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.
719 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) – Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zwanemu dalej „MOPS”, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdującego się w
Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Pułanki 10, zwanego dalej „OIK”
§ 2. OIK zapewnia stacjonarne, całodobowe (włącznie z sobotami, niedzielami i dniami
świątecznymi) schronienie i posiłki osobom dorosłym i dzieciom z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a w szczególności:
1) są podmiotem znęcania fizycznego lub psychicznego w swoim środowisku domowym,
2) są bezdomne lub porzucone, w stosunku do których rodzina nie wywiązuje się z
elementarnych obowiązków związanych opieką i prawem do mieszkania,
3) nie są w stanie, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, przezwyciężyć
trudnych sytuacji z powodu klęski żywiołowej, ekologicznej lub innego zdarzenia
losowego.
§ 3. 1. W ramach schronienia, o którym mowa w § 2, OIK zapewnia w swoich
pomieszczeniach 10 miejsc noclegowych (łóżek) w hostelu, ponadto bezpieczne miejsca.
2. Bezpieczne miejsca, o których mowa w ust.1, polegają na możliwości skorzystania
ze schronienia i posiłku - do jednej doby, bez prawa noclegu – celem podjęcia przez OIK działań
zmierzających do udzielenia podopiecznemu pomocy w rozwiązaniu jego sytuacji kryzysowej.
3. W hostelu, o którym mowa w ust.1, mogą przebywać matki z małoletnimi dziećmi
od 3 roku życia oraz samotne kobiety. Ograniczenie powyższe nie dotyczy przypadków sytuacji
kryzysowych, o których mowa w § 2 pkt 3.
§ 4. 1. Poza schronieniem i posiłkiem, o których mowa w § 2 i § 3, OIK zapewnia
podopiecznym w czasie pobytu:
1) opiekę higieniczną,
2) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
3) pomoc specjalistyczną: psychologiczną, prawną i medyczną - w postaci obdukcji
lekarskich.

2. W ramach interwencji kryzysowej OIK zapewnia także pomoc informacyjną
i poradnictwo przez „telefon zaufania”.
3. Jednorazowy pobyt w hostelu nie może przekraczać 30 dni. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony.
§ 5. 1. OIK zapewnia świadczenia, w ramach interwencji kryzysowej, o której mowa
w § 2 – § 4, bez względu na posiadany dochód osób wymagających udzielenia pomocy.
2. Ustala się następujące zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w OIK:
1) pobyt w hostelu jest nieodpłatny w przypadkach:
a) pobytu nie przekraczającego jednej doby,
b) pobytu przekraczającego jedną dobę – w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 3,
2) pobyt w ramach bezpiecznych miejsc jest nieodpłatny.
3) pobyt w hostelu powyżej jednej doby:
a) jest nieodpłatny dla dzieci do lat 15 oraz dla pozostałych podopiecznych, których
dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.1001),
b) jest odpłatny dla podopiecznych, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o
którym mowa w lit. a. Odpłatność ta za 30 dni pobytu wynosi dla każdej
osoby przebywającej w OIK:
- 25 % ( słownie: dwadzieścia pięć procent) miesięcznego dochodu - dla osoby
samotnie gospodarującej,
- 35 % ( słownie: trzydzieści pięć procent) miesięcznego dochodu na osobę- dla osoby w
rodzinie.
3. W przypadku pobytu w OIK trwającego poniżej 30 dni odpłatność, o której mowa
w ust. 2, pkt 3 lit. b, podlega proporcjonalnemu obniżeniu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek podopiecznego lub pracownika
socjalnego, Dyrektor MOPS może ustalić wysokość odpłatności za pobyt w OIK na zasadach
korzystniejszych, niż określone w ust. 2 pkt 3 lit. b, włącznie z możliwością całkowitego
zwolnienia z tej odpłatności.
5. Rozliczenia opłat za pobyt w OIK dokonywane będą za faktyczny okres pobytu
podopiecznego, w oparciu o potwierdzoną „Kartę Ewidencyjną”.
Regulowanie odpłatności za pobyt w OIK odbywa się do rąk Kierownika OIK, najpóźniej
w ostatnim dniu pobytu określonym w decyzji, o której mowa w § 6, ust. 2 i 3, pod rygorem
przymusowego ściągnięcia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
§ 6. 1. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w postaci pobytu w OIK następuje na
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
2. Pobyt w OIK, z określeniem jego okresu i odpłatności, wymaga, z zastrzeżeniem ust. 4,
wydania decyzji administracyjnej przez MOPS, w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy
wsparty, w miarę potrzeby, niezbędnymi informacjami odpowiednich urzędów i instytucji.
3. W nagłych przypadkach, gdy względy społeczne lub zdrowotne przemawiają za
natychmiastowym udzieleniem pomocy, decyzja o przyznaniu pobytu w OIK, może być wydana

ustnie przez Kierownika OIK, a następnie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Dyrektora
MOPS.
4. Pobyt w OIK trwający do jednej doby odbywa się wyłącznie na podstawie ustnej decyzji
Kierownika OIK.
§ 7. 1. OIK stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną MOPS i podlega wpisaniu w jego
Statut.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania OIK i jego strukturę organizacyjną określi
Regulamin Organizacyjny OIK, opracowany przez Dyrektora MOPS i zatwierdzony zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 8. Osoby korzystające w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z pobytu w OIK na
mocy ostatecznej decyzji Dyrektora MOPS, ponoszą odpłatność na dotychczasowych zasadach, do
czasu upływu okresu pobytu określonego tą decyzją.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi MOPS, zaś nadzór nad jej wykonaniem
powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu :
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII\ 252\96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Św., zmieniona
uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim: Nr II\75\96 z dnia 21 maja 1996 r., Nr
LVI\554\97 z dnia 1 sierpnia 1997 r., Nr II\ 176|97 z dnia 30 września
1997 r., Nr LXVI\735\98 z dnia 5 czerwca 1998 r., Nr XXXIV\583\01 z dnia 15 lutego
2001 r.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

