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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ( MOPS )
KIEROWANIE I USTALANIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut ,Dział Pomocy
Środowiskowej pok. 19, 20, 21
tel. (17) 225 33 25 , adres e-mail : mops-lancut@onet.pl
godziny pracy : poniedziałek – piątek od 7: 00 do 9:00, 13:00 do 15:00.
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17: 00
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm).
Przez wydanie decyzji administracyjnej ( art. 104 KPA ).
Wniosek o umieszczenie w dps wraz z załącznikami:
1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość / do wglądu/,
2. zaświadczenie o sytuacji dochodowej osoby bądź rodziny z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku .
3. rodzinny wywiad środowiskowy ,
4. zaświadczenie o stanie zdrowia,
5. kserokopia aktualnej decyzji emerytalnej / rentowej/, tytułem odpłatności za pobyt w
dps
6. pisemna zgoda osoby kierowanej na umieszczenie w dps oraz na dokonywanie
potrąceń ze świadczeń
7. inne dokumenty , które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny
1. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w dps są w kolejności:
a) mieszkaniec domu , a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z
dochodów dziecka / nie więcej niż 70% dochodów osoby umieszczanej /,
b) małżonek , zstępni przed wstępnymi -w drodze umowy w trybie art. 103 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego
c) gmina , z której osoba została skierowana do dps ,
Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie
skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch m-cy licząc od dnia wszczęcia postępowania
( art. 35 KPA ).
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika MOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności , nie mogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić pomocy
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu
,zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania , chyba że okoliczności sprawy
wskazują inaczej , po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Maria Kuźniar – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Łańcucie
Halina Babiarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
czerwiec – 2014 r.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej może ubiegać się o przyjęcie jej do
zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej. Stosowną
dokumentację składa zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych placówkach.

