
UCHWAŁA NR XXXIII/301/04 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 26 października 2004 r. 

 
 

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodkach wsparcia. 

  
  

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 – tekst jednolity z późn. zm.) art. 51 ust. 4 i art. 97 ust. 5 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje: 
  
 
   § 1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy 
oraz w domach dziennego pobytu, zwanymi również ośrodkami wsparcia. 

 
   § 2. 1. Domy dziennego pobytu prowadzone są przez Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej 
Górze. 
   2.  Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
   § 3. 1. Pensjonariuszami domu dziennego pobytu mogą być emeryci, renciści, niepełnosprawni – 
znajdujący się w trudnych warunkach materialnych, będący osobami samotnymi lub mający złą 
sytuację rodzinną. 
   2. Domy dziennego pobytu zapewniają: 
1) terapię zajęciową, 
2) obiady, 
3) kolacje, 
4) usługi kąpielowe, 
5) usługi pralnicze. 
 
   § 4. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące: 
1) nadzór nad leczeniem farmakologicznym, psychoterapię indywidualną i grupową, pomoc 
psychologiczną i oddziaływanie o charakterze psychoedukacyjnym; 
2) rehabilitację społeczną w ramach której świadczy usługi polegające na:  

a) podtrzymywaniu i rozwijaniu u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, poprzez treningi umiejętności społecznych, trening kulinarny, trening 
nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych stosunków międzyludzkich, dbałość o higienę; 
b) terapii zajęciowej; 
c) przygotowaniu do podjęcia pracy. 

 
   § 5. 1 Wniosek o przyjęcie do ośrodka wsparcia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
   2. Usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej decyzją administracyjną na czas określony. 
 
   § 6. 1. Udział w zajęciach programowych prowadzonych w ośrodkach wsparcia oraz usługi 
kąpielowe są świadczone nieodpłatnie. 
   2. Pensjonariusze ponoszą odpłatność za obiady na zasadach uregulowanych odrębną uchwałą 
Rady Miasta. 
   3. Odpłatność za usługi pralnicze obejmują koszty zużycia: 

a) wody; 
b) energii elektrycznej; 
c) środków piorących. 

   4. Odpłatność za kolacje obejmuje koszty zużycia produktów. 



   5. Wysokość odpłatności za usługi pralnicze oraz kolacje, po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów, 
ustala kierownik Centrum Usług Opiekuńczych. 
 
   § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 
 
   § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady  
 
 
 

Edward Markiewicz 


