Pomoc środowiskowa
Mieszkańcy gminy Wieruszów znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą
zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych w jednym z 6 rejonów
opiekuńczych.
Imię i nazwisko
pracownika
socjalnego
Marcelina Siubiak
tel. 627841554 wew. 22
e-mail:
marcelinasiubiak@mgops.pl
piętro I pok. 5

Rejon opiekuńczy

ulice: Zamkowa, Spokojna (25-lecia
PRL), Pogodna (PKWN), Bareły,
Osiedlowa, Kilińskiego, Nadrzeczna,
Nowa, Parkowa, Ogrodowa
Mysznary, Klatka, Klatka-Grześka

Dorota Mikuś
tel. 627841554 wew. 22
e-mail:
dorotamikus@mgops.pl
piętro I pok. 5

Jutrków, Teklinów-Nawrotów, Lubczyna,
Wyszanów, Teklinów, Chobanin, Polesie

Anna Jurek
tel. 627841554 wew. 23
e-mail:
annajurek@mgops.pl
piętro I pok. 8

ul. Kępińska, Spółdzielcza, Graniczna,
Rzemieślnicza, Ostrzeszowska
Mieleszynek

Danuta Jakubczak
tel. 627841554 wew. 22
e-mail:
danutajakubczak@mgops.pl
piętro I pok. 5
Magdalena Hodyjas
tel. 627841554 wew. 24
e-mail:
swiadczenia@mgops.pl
piętro I pok. 4

ulice: Klasztorna (Nowotki),
Warszawska, Polna, Okrzei, Słoneczna,
Spacerowa, Sportowa, Jana Pawła II
Sopel, Mirków, Cieszęcin, Kowalówka,
Pieczyska

ulice: Waryńskiego, Ciemna, Ciasna,
Braci Polaków, Mała, Marianów, Osiedle
Waryńskiego, Fabryczna (od torów)

Wiesława Górka
tel. 627841554 wew. 22
e-mail:
wieslawagorka@mgops.pl
piętro I pok. 5

ulice: Handlowa, Rynek, Akacjowa,
Szpitalna, Jacka i Agatki, Brzozowa,
Lipowa, Broniewskiego, Prosta (Buczka)
, Klemensa Wierusza (19-tego
stycznia), Kaliska, Kasztanowa,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Krótka,
Kwiatowa, Modrzewiowa, Klonowa,
Cmentarna, Orzeszkowej, Prusa,
Przejazd, Sienkiewicza, Wiśniowa,
Witosa, Piskorska (Świerczewskiego),
Przechodnia, Poprzeczna, Dąbrowskiego,
Krasickiego, Mickiewicza, Sosnowa,
Jałowcowa, Szkolna, Kordeckiego,
Wieluńska, Leśna
Dobrydział , Kuźnica Skakawska,
Skakawa

Justyna Płonka
tel. 627841554 wew. 29
e-mail:
justynaplonka@mgops.pl
parter pok. 3

ul. Wschodnia, Ustronna, Fabryczna do
torów, Teklinowska, Wrocławska,
Kuźnicka, Podzamcze, Myszkowiaka, ks.
Rzadkiego, os. Fabryczna, Warszawska,

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty
otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie
sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z
pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu
osoby zainteresowanej.
Kompetencje i zadania
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną
jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi Wieruszowa realizującą
zadania z zakresu pomocy społecznej.
Celem podejmowanych przez MGOPS działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta
i Gminy Wieruszów przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty
634 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514
zł,
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
Kryteria przyznawania świadczeń
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
ubóstwa,
sieroctwa,

bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody
nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z
ww. w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie
przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł
(art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty
uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Aby wyliczyć dochód osób
posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Uwaga: Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do
świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się
prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania
nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).
Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy,
specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

Świadczenia pieniężne
Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie
art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i
stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest
zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.
Przykład – wyliczenie kwoty zasiłku stałego w gospodarstwie jednoosobowym:

1.

osoba samotna

Razem:

Kryterium
dochodowe

Miesięczny
dochód rodziny

634 zł

zasiłek
pielęgnacyjny
153 zł

634 zł

153 zł

Kwota wyliczonego zasiłku stałego
wynosi 481 zł (tj. 634 zł – 153 zł)
Zmiana w ustawie o pomocy społecznej wchodząca w życie od dnia 1 stycznia
2017 r.
Osoba, która stara się o wsparcie w formie zasiłku stałego, ale nie dysponuje
jeszcze dokumentem wskazującym na stopień niepełnosprawności, będzie dołączać
do wniosku potwierdzenie, że o niego wystąpiła. W okresie czekania na jego
wydanie będzie jej przysługiwać zasiłek okresowy. Zmiany w ustawie o pomocy
społecznej będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (pdf)
Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Jego celem jest
dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października
2015 r. (sygn. akt SK 19/14). Sędziowie zakwestionowali w nim regulacje
zawarte w art. 106 ust. 3 ustawy w zakresie zasad przyznawania zasiłku
stałego. Trybunał uznał, że jeśli osoba wystąpiła o stwierdzenie
niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały, bo
ze względu na tę dysfunkcję zdrowotną jest niezdolna do pracy, to powinna
otrzymać to świadczenie od dnia stwierdzającego uszczerbek na zdrowiu.
Nowelizacja zakłada więc, że osoba, która nie posiada ważnego orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności, będzie razem z wnioskiem o zasiłek stały
składać potwierdzenie, że wystąpiła o jego wydanie. W takiej sytuacji będzie
z nią przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, a postępowanie
o przyznanie świadczenia będzie wstrzymywane aż do momentu dostarczenia
prawomocnego lub ostatecznego dokumentu wskazującego na niepełnosprawność.
Aby w tym czasie osoba nie była pozbawiona środków do życia, będzie jej
przyznany zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38
ustawy o pomocy społecznej.
Natomiast po tym, gdy już zostanie wydane orzeczenie, będzie miała 60 dni
na to, aby przedstawić je ośrodkowi pomocy społecznej. Wówczas zawieszone
postępowanie zostanie podjęte, a zasiłek stały zostanie przyznany
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wspomnianym potwierdzeniem.
W przypadku gdy osoba zgłosi się po 60 dniach od otrzymania orzeczenia,
świadczenie będzie mogła otrzymywać od miesiąca, w którym je dostarczy.
Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i
adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż
ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł
miesięcznie,
w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym
dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym ustalona
została minimalna gwarantowana wysokość tego świadczenia, docelowo w 2008
roku na poziomie:
dla osób samotnych – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy
między kryterium dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem,
dla rodziny – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy między
kryterium dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki
przyznane zostanie to świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy.
Świadczenie to może być również przyznane w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium

dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41
ustawy o pomocy społecznej).
Przykład – wyliczenie kwoty zasiłku okresowego w rodzinie trzyosobowej:

Kryterium
dochodowe

Miesięczny
dochód rodziny
(netto)

pierwsza
osoba

pracujący mąż
1/2 etatu

514 zł

720 zł

druga
osoba

bezrobotna żona
bez prawa do zasiłku

514 zł

0 zł

trzecia
osoba

dziecko 4-letnie
zasiłek rodzinny

514 zł

77 zł

1542 zł

797 zł

Razem:

Różnica wynosi 1542 zł – 797 zł = 745 zł.
Przyznany zasiłek okresowy nie może być niższy niż
50 % wyliczonej różnicy – tj. 745 zł x 50% = 372,50 zł

Zasiłki celowe
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o
pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i
leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości
uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie
części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w
wyniku zdarzenia losowego. w takim przypadku może być przyznany niezależnie
od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w

wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. w takim przypadku może być
przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy
społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w
wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny.
Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale
pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o
pomocy społecznej).
Świadczenia niepieniężne
praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w
ośrodkach wsparcia,
mieszkanie chronione,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczowychowawczej,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w
mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca
noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych

miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i
młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu
posiłków.
Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób
ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Poradnictwo i pomoc instytucjonalna
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy
socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego,
psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z
otoczeniem. w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w
Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową
opiekę.
Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w
postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności
prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne.
Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej
pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o
skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające
środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają
całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno –
kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie
Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy
społecznej – może być przyznawane:
w formie pieniężnej – w formie jednorazowego zasiłku celowego lub
nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub
w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy
społecznej,
w formie rzeczowej – polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy
stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz
urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i

urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w
miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,
okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Odpłatność od 01.10.2018 r.
DOCHÓD
osoby samotne
701 zł

ODPŁATNOŚĆ % od 15 zł

osoby w rodzinie
528 zł

osoby samotne

osoby zam.
z rodziną

0%

0%

pow. 150% – 180%
1.051,50 zł – 1.261,80
zł
792,00 zł – 950,40 zł

5%
0,75 zł

20%
3,00 zł

pow. 180% – 200%
1.261,80 zł – 1.402,00 zł
950,40 zł – 1.056,00 zł

10%
1,50 zł

30%
4,50 zł

pow. 200% – 230%
1.402,00 zł – 1.612,30 zł
1.056,00 zł – 1.214,40 zł

15%
2,25 zł

40%
6,00 zł

pow. 230% – 250%
1.612,30 zł – 1.752,50 zł
1.214,40 zł – 1.320,00 zł

20%
3,00 zł

50%
7,50 zł

do 150%
1.051,50 zł
zł

792,00

pow. 250% – 280%
1.752,50 zł – 1.962,80 zł
1.320,00 zł – 1.478,40 zł

30 %
4,50 zł

60%
9,00 zł

pow. 280% – 300%
1.962,80 zł – 2.103,00 zł
1.478,40 zł – 1.584,00 zł

40%
6,00 zł

70%
10,50 zł

pow. 300% – 320%
2.103,00 zł – 2.243,20 zł
1584,00 zł – 1.689,60 zł

50%
7,50 zł

80%
12,00 zł

pow. 320% – 350%
2.243,20 zł – 2.453,50 zł
1.689,60 zł – 1.848,00 zł

60%
9,00 zł

90%
13,50 zł

pow. 350% – 400%
2.453,50 zł – 2.804,00
1.848,00 zł – 2.112,00 zł

70%
10,50 zł

100%
15,00 zł

powyżej 400%
pow. 2.804,00 zł
2.112,00 zł

pow.

100%
15,00 zł

–

Uchwała nr LXIX/489/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 października
2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania (pdf)

Domy pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu,
zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba,
że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do
zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel
ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po
umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy
społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli
osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i
edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych
dalej „mieszkańcami domu”.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez
dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej
sprawności.
Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

i

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone,
dzielą się na domy dla:
osób w podeszłym wieku,
osób przewlekle somatycznie chorych,
osób przewlekle psychicznie chorych,
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
osób niepełnosprawnych fizycznie.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę
za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby
w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy
prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom
pomocy społecznej
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku
wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o
przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz,
prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie
później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i
ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31
marca każdego roku;
3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i
ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31
marca każdego roku.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w
kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel
ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku
wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w
przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
nie więcej niż 70 % tego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie
art. 103 ust. 2:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy
niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak
kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż
300 % tego kryterium,
– w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest
wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że
kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż
300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w
wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia
zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich
wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba,
bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub
wynagrodzenia,
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie
wychowuje dziecko.

Dożywianie
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest
zapewnienie posiłku osobom, które są go pozbawione.
Pomocą w ramach Programu mogą być objęte:
dzieci do 7 roku życia,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osoby i rodziny znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności
osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Aby go otrzymać,
mianowicie nie
obowiązującego w
osobę w rodzinie,

osoby te muszą spełniać warunek dotyczący ich dochodu, a
może on być wyższy niż 150 % kryterium dochodowego
pomocy społecznej. Jest to więc 771,00zł miesięcznie na
a w przypadku osoby samotnej 951,00 zł.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do wniosku Pomocy
społecznej (pdf)

Uwaga:
Do otwarcia dokumentu w formacie pdf może być wymagane zainstalowanie w systemie operacyjnym darmowej przeglądarki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit
Reader.

