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Zespól Finunsowy'
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(41) 370 8t 84

Z espól Rotlzlnnej Piec;v
zosíęPczej, Wyplaty
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InsíyttlcjonaInej
(4r) 370 8t 8s

Zespól Pomocy osobom
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I Obslugi Programlw
PFRON
(41) 370 81 88

ośĺodek IntenłencJi
Kryzgsowej - Hosíel
(41) 370 8t 87

Zespól Projektolvy
i Realizacyiny
EĺropeJs klego Funduszu
Spotecznego
(41) 370 8t 8t

PR. .4700.DPS.43 .19 Busko _Zdrőj, 2L05.20I9r

udomir Leszczyński

1? , 
Ą21t3 . J! l\ Radny Rady Powiatu Buskiego

złoŻoną interpelacj ę z dnia l0 maja 2OI9 roku dotyczącą średniomiesięcznego
kosztu utrzymaniamieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu

buskiego informuje:

Domy pomocy Społecznej są miejscem stałęgo pobytu _ zaspokajania
potľzeb socjalńo-bytowych i zapewniają pełną opiekę lęczniczo-rehabilitacyjną
oraz dostosowanę do stanu zdľowia mieszkańców zabiegi terapeutyczne

i pielęgnacyjne. Do funkcjonowania domów pomocy społecznej mają

Zastosowanie w szczegőlrności przepisy ustawy z 12 marca 2004 ľoku o pomocy

społecznej (Dz.U z 20t8 r., poz. 1508 z poŹ. zm.) oraz Íozporządzenie Ministľa
Pracy i Polityki Społecznej zdnia23 sierpnia20l2 ľ. w Sprawie domówpomocy
społecznej (tj. Dz.U z2018 r., poz. 734).

W polskim systemie pomocy społecznej, Zgodnie z art.56 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społęcznej domy pomocy społecznej dzie|ą się na

domy dla:
l) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieŻy niepełnospľawnych intelektualnie;
6) osób niepełnospľawny ch ťlzycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują 4 domy pomocy społecznej.
o Dom Pomocy Społecznej w Zboľowĺe dla dorosłych, dzieci

i młodzieŻy niepełnospľawnych intelektualnie (kobiet), liczba miejsc: 65

55 dorosłych/ l0 dzieci (ednostka pľowadzona jest przez Samorząd Powiatu).
o Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie dla doľosłych i młodzieŻy

niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn)' liczba mĺejsc:100 fiednostka
pľowadzona jest ptzez Samorząd Powiatu).
o Dom Pomocy Społecznej w Słupi dla kobiet przewlekle psychicznie

chorych, lĺczba miejsc: 90 ( prowadzony jest na podstawie zawartej umowy na
rea|izację zadania publicznego z zakľesu pomocy społecznej. organem
prow adzącym j ęst Zgromadzenie S ióstr Albertynek Posługuj ących Ubogim).



. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich dla osób w podeszłym wieku'

liczba miejsc: ss (prówa dzoný jest prżez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie

zawartej umowy naiealiza cję zađania publiczn ego z zakľesu pomocy społecznej)'

Staľosta, a z jego upoważnienia Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pom_ocy Rodzinie,

sprawuje naaźdi nuá driułulnością domów pomocy społecznej ( aľt' l 12 ust 8 ustawy

o pomocy społecznej ).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na

teľenie powiatu buskiego w 2OI9 roku przedstawia poĺiższatabela:

Nazwa i typ placówki

*š'"d"t''t*ięóżoy 
koszt utrzymania mieszkańca

w Domach Pomocy Społecznej na teľenie
powiatu buskiego w 2019 roku

@zienn ik Uľzędowy Woj ewództwa
Świętokrzyskiego z dnia 2Ż sĘczĺia 2!Ľ-

2019 ľok

Dom Pomocy Społecznej
w Zborowie

3 958,09 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Gnoinie

4 035,4l zł

Dom Pomocy Społecznej
w Słupi

3 800,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Rataiach Słupskich

3 180,00 zł

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują domy pomocy społecznej/pomocy

ľodzinnej posiadające wpis do rejestru pod nadzorem Wojewody Swiętokľzyskiego:
1. Dom Pomocy Społecznej, Świniary Ż5,28-t3l Solęc Zdrőj (Caľitas Diecezji
Kieleckiej) dla osób przewlekle psychicznie chorych ( DPS niepubliczny)'
2. Dom Pomocy Roäzinnej ,, Przystań''o Skotniki Duże 92,28-100 Busko_Zdľój
( prowadzony w ramach działalności gospodarczej).

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zostały

określone w art. 61 ust. l i 2 ustawy z 12 marca 2004 ľoku o pomocy społecznej

( Dz.U. z20t8 r., poz. 1508 z poź. zm.)tzw. (nowe zasadv) obowi
2004 roku.

zgoanię z tą ustawą obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu

pomocy społecznej są w kolejności:_ 
il mieszkaniec domu, a w pľzypadku osób małoletnich przedstawiciel

ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przedwstępnymi,
3) gmina, zktőrej osoba zostałaskierowana do domu pomocy społecznej,
- przy czym osoby i gmina okľeślone w pkt 2 i3 ĺ:jle mają obowiązku wnoszenia

opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność._ 
odpłatnośó ustalana jest do wysokości Średniego miesięcznego kosztu utrzymania

w domu pomocy społecznej w danym ľoku kalendarzowym zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej na podstawie art. 6 pkt 15.

Reasumując, dla każdego mieszkańca ustala się opłatę odpowiadającą śľedniemu
kosztowi utrzymania, następnie określa się kwotę, którą jest on w stanie ponieść _



maksymal nie111ojego dochodu. W przypadku niemożliwości uiszczeniapełnej opłaty

prr"i p"nsjonariusz a caŁy lub częściä*ý_to'"t pobytu w domu pokrywają: małżonek,

zstępni i w ostatniej tolejnośii wsiępni' pod warunkięm spełnienia kryteľiów

dochodowych. Jeżeli äpłata 
-nie 

zostanie wniesiona przez wyŻej wymienione osoby'

uiszcza ją dopiero włäściwa gmina. na któľej zamieszkiwał pensjonariusz Domu

Pomocy Społecznej.

Zgođnie z art. 155 ustawy z t2 maľca 2004 roku o pomocy społecznej:

do osób umieszczonych w domacń pomocy społecznej (stare zaqad.v) przed 1 stvcznia

2004 roku stosuje się przepisy dbtychczasowe tzn. przed wejściem zmiany ustawy

o pomocy społecznej^ 
zgőaiĺe z ustawą osoby te ponoszą odpłatność w wysokości 70oń mięsięcznego

dochod-u, jednak nie więcej nizzoo % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej. Na osoby irzyjęte przed 1 stycznia 2004 roku przekazywana jestprzez

ę.,;''*"aé 'Ś*iętok''y.Lĺ.gó- dotäcja celowa z budżetu państwa, któľa obecnie

na jednego mieszkańca wynosi 2 990.43 zł.

Na dzień 20 majaz1lg roku w Domach Pomocy Społecznej na teręnie powiatu

buskiego na191miejsó przebywa 29O mięszkańców' w tym 69 osób pochodzi z powiatu

buskiego ( tj. 23 o'obyia stirych zasądach i 46 osób na nowych zasadach), co stanowi

23,7g oń w stosunku do ogólnej |iczby mieszkańców'
Ponadto na 46 osóĚ' przěbywających w domach pomocy społecznej na nowych

zasadach, w przypadku i o'óuy l0O% kosztów ponosi rodziĺa, w stosunku

do 4 osób w kosztách partycypuj 
"rődrinu, 

aresztę dopłacają gminy, u pozostałych osób

odpłatność, oprőcz '7Oo/o dochodu mieszkańca, wnoszą gminy.

Z doświadczenia jednostki samorządu powiatu realizującej to zadanie wynika, iż
gmina kierując mieszkäńca do domu pomocy społecznej, bardzo rzadko korzysta

z możliwości ponoszenia kosztőw ptzez rodzinę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdľoju widzi potrzebę większej

paľtycypacji w kosztach utrzymania mieszkańca DPS przez rodziny, co za\eŻy od_c-ínńýcľ' 
ośrodków Pomocý Społecznej, podejmujących decyzje-w tym zakresie.

Ponadtô system opieki nad osobami staľszymi kierowanymi do Domów Pomocy

Społecznej od lai oczekuje prawnych zmian, któľe jednak nie następują. Stąd

niejednokľotnie gminy ponosząc częŚciową odpłatność formułują niezadowolenie z tego

tytůłu, rzadkotđr"ysiając zwłączania rodziny do procesu ponoszenia kosztów pobytu

swojego mieszkańca. Niejednokrotnie ľodzina sprzedaje majątek umieszczonego

w DPS, nie ponosząckosztőw pobytu członka ľodziny.
Mamý nadzieję, Że przedstawiona infoľmacja w tym 2 załEczniki w pełni

przedstaw iają i wyczéipuj ą témat interpelacj i. W pľzypadku wystąpienia dodatkowych

pytań, udzielimy niezbędnych dalszych infoľmacj i.

w załączeniu lisĘ mieszkańców w poszczegőlnych domach pomocy
społecznej powiatu buskiego z podziałem na gminy



Załącznik nr 1 - Mieszkańcy w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu

Buskiego w podziale naposzczególne gminy (osoby przyjętepo l stycznia}}04r' nowe

zasady) dane na dzień2} maj20|9r'

Załącznik nÍ 2 - Mieszkańcy w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu

Buskiego w podziale naposzczególne gminy (osoby pĺzyjęte przed 1 stycznia 2004r'

staľe zasady) dane na dzień 20 maj 20l9r'

Z powaŻaniem

Do wiadomości:
l. Pan Jerzy Ko\arz Staľosta Powiatu Buskiego

Biuro obsługi Zarządu i Powiatu



Załącznik nr 1

Mieszka cy w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Buskiego w podziale na

Mieszka cy umieszczeni w DPS po 1 sĘcznia 2004 r. ( nowe zasady) dane na dzie

L.P Nazwa
Gminy z

ktorej
pochodzi
mieszkaniec

I Gmina
Busko.
Zdr i

Liczba
osb

2

DPSZbor w

Gmina
Pacan w

3

Kwota

odpłatnoścĺ
Gminy -

miesiecznie

Gmina
Wiślica

4 Gmina
Gnoino

5

3 13],22 zł

I

Gmĺna
Solec-Zdr i

6

Liczba

osb

0

DPS Gnojno

3 174.50 zł

Gmina
Stonnica

7

0

Kwota
odpłatności
Gminy -

miesięcznie

0

Gmina
Tuczenv

8

8

0

0

Gmina
Norvy
Korczľn

0

9

Ż4 593,30 zł.

1

0

0

Gminy
powiatu
buskiego -
razem

Liczba

osob

0

0

DPS Rataje

Ż

2 3ll,8Ż zł'

10

0

I

Kwota
odpłatności
Gminy -

miesięcznie

0

Gminy
inny
Dowiat

1

5 535.58 zł

0

4

3 290,90 zł

11

0

8

0

11 847,30 zł

2 435,49 zł.

RAZEM

0

poszczegĺílne gminy.
20 maj 2019 rok

31

Liczba

osb

Ż

0

DPS Słupia

|9 461',5I zł

0

0

0

0

Kwota
odpłatności
Gminy -

mĺesĺecznie

4 794,53 zł.

35

9

0

IO

0

I

11 84730 zl

30 196'02 zł

Ż6 555,08 zł

0

1

PODSUMOWAN!E

0

Ż7

Liczba
osb

0

2 689,30 zł.

2352,82 zł

I

0

I

Kwota
odpłatności
Gminy -

miesiecznie

0

37

20 022,L0 zł.

20

0

19

l 648,68 zł

0

30 19 .02 zł

56721,09 zl

49 402,93 zł

0

11

0

t2

2

0

27 300,6521

I

Ż

0

4 794,53 zł.

32

0

I765,0I zł

I2

4 939'58 zł

I

49 40Ż,93 zl

0

32 32I,59 zł

45

0

2 68930 zl

11

0

s7

27 322,69 zl

46

32321,59 zl

I23 767,84 zł

115

11 LŻ3 767,84 zl

*-"^*-i



Za|ączniknr Ż

Mieszka cy w Domach Pomocy Spolecznej na terenie Powiatu Buskiego w podziale na poszczeg lne gminy.

Mieszka cy umieszczeni w DPS przed 1 stycznia 2004 r. ( staľe zasady) dane na dzie 20 maj 2019 rok

L.P Nazwa Gminy z

kt rei pochodzi
mieszkaniec

1 Gmina Busko-
Zđr i

2 Gmina Pacan w

J

DPSZbor w

Gmina Wiślica

4

Liczba os b

Gmina Gnojno

5

Oos b

Gmina Solec-
Zdr i

6

Oos b

DPS Gnojno

Gmina Stopnica

l

Oos b

Lĺczba osob

Gmina Tuczępy

Oos b

8

3 osoby

Gmina
Nowv Korczvn

9

2 osoby

1 osoba

Gminy powiatu
buskieso -raizem

Oos b

10

Oos b

DPS Rataje

Gminy inny
powiat

Oos b

11

Oos b

RAZEM

Liczba os b

Oos b

Oos b

2 osoby

2 osoby

I osoba

I osoba

28os b

Oos b

DPS Slupia

Oos b

30os b

3 osoby

Oos b

Lĺczba os b

8 osĺÓb

Oos b

3 osoby

55os b

Oos b

3 osoby

PODSUMOWANIE

63 osoby

Oos b

Oos b

Liczba os b

Oos b

1 osoba

Ios b

3 osoby

Oos b

Sos b

Oos b

Oos b

Oos b

3 osoby

2 osoby

I osoba

1 osoba

2 osoby

10os b

I osoba

23 osoby

2 osoby

33 osoby

4 osoby

23 osoby

106 os b

129 os b

t
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