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PROTOKÓŁ Nr IV/2013 

 

 

kontroli pozaplanowej przeprowadzonej w MOPS z siedzibą w Brzezinach, przy ul. 

Św.Anny 57. 

Kontrolę przeprowadziła Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny Nr OK.0052.12.2013 z dnia 

16.04.2013 r. 

 

I. Zakres kontroli : 

Kontrola MOPS w Brzezinach w zakresie ponoszenia przez Gminę Miasto Brzeziny kosztów 

utrzymania podopiecznych z terenu miasta przebywających w Domach Pomocy Społecznej.  

II. Termin kontroli : 

Czynności kontrolne zaplanowano na okres: od 19 kwietnia 2013 r. do 26.04.2013 r. 

III. Okres objęty kontrolą : 

Czynności kontrolne obejmują postępowania od momentu umieszczenia osoby w domu 

pomocy społecznej do chwili obecnej.   

IV. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych i 

unormowań wewnętrznych :   

Unormowania w zakresie gospodarki finansowej : 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 – data 

publikacji 11 marca 2013 r.),  

3. Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

2001 r. Nr 142 poz. 1591), 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 

poz. 182). 

 



Ad. I. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

Zadania te obejmują m.in. sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym).  

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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. I tak w imieniu Burmistrza Miasta Brzeziny decyzję w 

przedmiotowej sprawy podejmuje Kierownik MOPS w Brzezinach, na podstawie zarządzenia 

Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10.02.2009 r. w sprawie upoważnienia do 

wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Średni miesięczny 

koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym jakim jest 

DPS w Brzezinach, ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie 

później niż do dnia 31 marca każdego roku.  

Z informacji przedłożonej kontrolującemu wynika, że Gmina Miasto Brzeziny osiągała 

z tytułu odpłatnego pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach dochody w 

wysokości: 

1. W 2010 roku – 5.111,34 zł; 

2. W 2011 roku – 7.171,71 zł; 

3. W 2012 roku – 33.608,30 zł; 

4. W 2013 roku (I kwartał) – 10.462,56 zł.  

Z pisma przedłożonego przez MOPS w Brzezinach w dniu 11 kwietnia 2013 r. wynika, że 

środki zabezpieczone w budżecie MOPS na zadania własne, do których należą opieka nad 

osobami starszymi w domach i pobyt w Domu Pomocy Społecznej są niewystarczające na 

2013 r. Na dzień 31 marca 2013 r. w DPS przebywa 25 osób. Całkowity miesięczny koszt 

pobytu podopiecznych w DPS ponoszony przez Gminę Miasto Brzeziny przy uwzględnieniu 

aktualnego kosztu utrzymania mieszkańca i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych po 

waloryzacji w 2013 r. wynosi od miesiąca kwietnia br. 50.043,91 zł. Koszt ten jest niższy od 

ubiegłorocznego o 928,39 zł. Łączny roczny koszt pobytu w DPS przy obecnej liczbie osób 

przebywających wynosił będzie 600.742,08 zł. Środki zabezpieczone w budżecie stanowią 

kwotę 257.978,00 zł i pozwalają na pokrycie należności za okres od stycznia do maja br. Przy 

uwzględnieniu aktualnej liczby osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej, brakująca 

kwota niezbędna do zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie na 2013 rok wynosi 342.764,08 zł.     

Analizy w zakresie przedmiotu kontroli dokonano na podstawie następujących danych: 



1. Podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie – zanim p.G.U. została 

przeniesiona do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, przebywała od 12 stycznia 

2005 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Decyzja o umieszczeniu 

bezdomnej kobiety w domu pomocy została ponadto poparta postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Brzezinach z dnia 17 grudnia 2004 r. o całkowitym jej 

ubezwłasnowolnieniu. Z początkiem stycznia 2005 r. MOPS w Brzezinach wystąpił 

do GOPS w Jeżowie z prośbą o przeprowadzenie wywiadu z synem kobiety, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego sytuacji materialnej i rodzinnej. W odpowiedzi nie 

uzyskano niestety żadnych informacji nt. możliwości alimentacyjnych zstępnego 

kobiety. Miesięczna opłata za pobyt kobiety w DPS w Brzezinach wynosiła wówczas 

1.453,00 zł z czego podopieczna pokrywała koszty w wysokości 292,60 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu w postaci zasiłku stałego przyznanego 05.10.2004 r.) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę skierowaną, tj. kwotę w wysokości 1.160,40 zł pokrywała 

Gmina Miasto Brzeziny. Od momentu umieszczenia osoby w DPS w Brzezinach do 

chwili obecnej pracownicy MOPS w Brzezinach przeprowadzali średnio raz w roku 

aktualizację wywiadu środowiskowego nt. stanu podopiecznej oraz występowali z 

wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych o wywiad 

alimentacyjny u krewnych zstępnych kobiety. Tylko jeden z synów utrzymywał kontakt 

z kobietą, nie był jednak w stanie partycypować w kosztach jej utrzymania w DPS w 

Brzezinach, ponieważ sam osiągał dochód miesięczny w rodzinie w wysokości 

1.048,00 zł.  W dniu 31.10.2008 r. p. U.G. została przeniesiona do DPS w Dąbrowie. 

Od 20 maja 2010 r. zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 310,80 zł (tj.70% jej całkowitego dochodu w postaci 

zasiłku stałego przyznanego 05.10.2004 r. – 1 października 2006 r. kwota zasiłku 

stałego wzrosła do wysokości 444,00 zł) zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 2.118,20 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim określony został na podstawie zarządzenia Nr 4 Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r. i wynosił 2.429,00 zł. W latach 2011-2013 r. koszty utrzymania 

podopiecznej Domu Pomocy w Dąbrowie przedstawiały się następująco: 

- Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2011 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 310,80 zł zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 



utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 2.239,20 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.550,00 zł. (zarządzenie Nr 3 Starosty Brzezińskiego 

z dnia 25 marca 2011 r.); 

- Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2012 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 310,80 zł zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 2.439,20 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.750,00 zł (zarządzenie Nr 4 Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

- Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2012 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 370,30 zł (1 października 2012 r. kwota zasiłku 

stałego wzrosła do wysokości 529,00 zł) zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 2.379,70 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.750,00 zł (na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów 

oraz kwot świadczeń powierzonych z pomocy społecznej); 

- Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2013 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 370,30 zł zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 2.479,70 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.850,00 zł (zarządzenie Nr 7 Starosty Brzezińskiego z 

dnia 15 lutego 2013 r.); 

W latach 2010 – 2013 przeprowadzono sześć aktualizacji wywiadu środowiskowego 

dot. sytuacji materialnej p. U.G. oraz możliwości alimentacyjnych jej krewnych. W 

ostatnich wywiadach zawarto informację o braku jakichkolwiek kontaktów z 

najbliższą rodziną.   

2. Podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 9 grudnia 2004 r. p. R.K. została skierowana do Domu Pomocy 



Społecznej w Brzezinach (Pierwszy wywiad środowiskowy został przeprowadzony 

29.11.2004 r., na podstawie którego MOPS w Brzezinach wystąpił do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości umieszczenia 

kobiety w DPS w Brzezinach).     

Od 16 grudnia 2004 r. zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 448,85 zł (tj.70% jej całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę skierowaną, tj. kwotę w wysokości 1.453,00 zł pokrywała 

Gmina Miasto Brzeziny. Opłata wielokrotnie ulegała zmianie w związku z 

waloryzacją emerytury podopiecznej. W latach 2009 i 2010 podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 506,22 zł (tj.70% jej całkowitego dochodu) zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę w wysokości 1.718,78 zł pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. W tym okresie, po kolejnej aktualizacji wywiadu środowiskowego z dnia 

25.08.2009 r. ustalono, że kobieta utrzymuje kontakt ze swoim synem. Wobec 

powyższego ponownie wystąpiono z wnioskiem o ustalenie miejsca zameldowania 

syna p.R.K. W odpowiedzi uzyskano informację, że nie mieszka on pod adresem 

zameldowana od 8 lat i nie jest znane miejsce jego aktualnego pobytu. Pismem z dnia 

25.04.2013 r. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach przekazał kserokopię odpisu 

skróconego aktu zgonu syna podopiecznej.  W latach 2011-2013 r. koszty utrzymania 

podopiecznej Domu Pomocy w Brzezinach przedstawiały się następująco: 

 - Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2011 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 558,47 zł zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 1.783,53 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.342,00 zł. (zarządzenie Nr 3 Starosty Brzezińskiego 

z dnia 25 marca 2011 r.); 

-  Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2012 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 620,84 zł zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 1.722,16 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 



Brzezińskim wynosił wówczas 2.393,00 zł (zarządzenie Nr 4 Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

- Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2013 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w wysokości 644,59 zł (po uwzględnieniu waloryzacji wysokość 

emerytury podopiecznej wynosiła 920,85 zł) zaś różnicę pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną, 

tj. kwotę w wysokości 1.800,41 zł pokrywała Gmina Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił wówczas 2.445,00 zł (zarządzenie Nr 7 Starosty Brzezińskiego z 

dnia 15 lutego 2013 r.). 

Na przykładzie dwojga podopiecznych kontrolująca zobrazowała procedurę kierowania 

osób z terenu miasta Brzeziny do domów pomocy społecznej oraz dalszy tryb 

postępowania z przebywającymi w ośrodkach pomocy. Każdorazowo decyzja o 

skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej jest poprzedzona wywiadem 

środowiskowym, opinią specjalisty o potrzebie skierowania osoby do domu pomocy 

społecznej oraz wnioskiem o skierowanie złożonym do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzezinach. W dalszej kolejności pracownicy MOPS w Brzeziach występują 

z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych celem ustalenia 

miejsca zameldowania osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach utrzymania 

podopiecznego domu pomocy społecznej. W stosunku do każdego zobowiązanego 

przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny uwzględniający jego sytuację materialną i 

życiową, w 3 przypadkach, w których dochód krewnych uprawnia do ponoszenia 

opłatności w domu pomocy społecznej wystąpiono z zawarciem umowy dot. wysokości 

wnoszonej przez nich opłaty (zgodnie z art.103 ust. 2 u.p.s). W dwóch przypadkach 

krewni ponoszą odpłatność w całości, w pozostałym jest to odpłatność częściowa. 

Niemniej jednak we wszystkich tych przypadkach pomniejszeniu ulegają koszty 

ponoszone przez Gminę Miasto Brzeziny. Należy jednak podkreślić, że obowiązek 

wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej powstaje jedynie w sytuacji kiedy 

jest możliwy do spełnienia przez osoby wymienione w art.61 ust.2 pkt 2 u.p.s).  

Analogicznie przedstawia się sytuacja w stosunku do wszystkich podopiecznych, 

niemniej jednak ujęcie wszystkich faktów od momentu umieszczenia każdego z 

podopiecznych w domu pomocy społecznej wymaga zwiększenia okresu przewidzianego 

na przeprowadzenie niniejszej kontroli.  



Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Kierownika MOPS w Brzezinach p………, 

wynika że w domach pomocy społecznej umieszczane są osoby wymagające opieki 

całodobowej z uwagi na wiek, niepełnosprawność, chorobę etc. Średni miesięczny koszt 

pobytu jednego mieszkańca w DPS ponoszony przez Gminę Miasto Brzeziny w 2012 r. 

wynosił 1574,35 zł (w przeliczeniu na godzinę 2,19 zł) podczas gdy koszt jednej godziny 

usług w stosunku do osób funkcjonujących w środowisku, wymagających częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych wynosił w 2012 r. 11 zł/h, a obecnie 

10zł/h.    

Informacja dot. kalkulacji kosztów ponoszonych w domach pomocy społecznej oraz w zakresie usług 

opiekuńczych świadczonych w domu stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.  

 

W przypadku pozostałych 24 (w tym jedna osoba zostanie umieszona w DPS w Skarżysku-

Kamiennej we wrześniu br.) podopiecznych Domów Pomocy Społecznej koszty utrzymania 

w latach 2010 - 2013 przedstawiają się następująco:  

Lp. Koszty utrzymania w 

2009 r./2010 r. 

Koszty utrzymania w 

2011 r. 

Koszty utrzymania 

w 2012 r. 

Koszty utrzymania w 

2013 r. 
1.  Podopieczna DPS w 

Dąbrowie p. A.K.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 20 

maja 2010 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 564,87 zł 

(tj.70% jej całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.929,13 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.494,00 

zł (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 3 

listopada 2010 r. – w 

związku ze zmianą sytuacji 

dochodowej będącej 

następstwem przyznania 

podopiecznej emerytury 

ustalono nową wysokość 

opłaty za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej  w 

Dąbrowie, tj.od dnia 1 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 25 maja 

2011 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 780,88 zł (po 

uwzględnieniu waloryzacji 

wysokość emerytury 

podopiecznej) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.769,12 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.550,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 7 

maja 2012 r. - 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

853,29 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.896,71 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.750,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

21 listopada 2012 r. – w 

związku ze zmianą 

sytuacji dochodowej 

będącej następstwem 

przyznania podopiecznej 

emerytury ustalono nową 

wysokość opłaty za pobyt 

w Domu Pomocy 

Społecznej  w Dąbrowie, 

tj.od dnia 1 października 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

995,13 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.854,87 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.850,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 

 



sierpnia 2010 r. opłata 

miesięczna za pobyt 

ponoszona przez p. A.K – 

780,88 zł; Gmina Miasto 

Brzeziny – 1713,12 zł. 
 

 

2012 r. opłata miesięczna 

za pobyt ponoszona przez 

p. A.K – 958,29 zł; 

Gmina Miasto Brzeziny 

– 1791,71 zł. 

 

2. Podopieczna DPS w 

Dąbrowie p. T.B.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 16 

czerwca 2010 r. – od dnia 1 

marca 2010 r. podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 496,34 zł zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy Społecznej, 

a opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.952,66 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Od dnia 1 maja 

2010 r. podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 496,34 zł zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy Społecznej, 

a opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.997,66 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.494,00 

zł (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r.); 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 25 maja 

2011 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 496,34 zł (tj.70% 

jej całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.053,66 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.550,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 7 

maja 2012 r. - 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

550,77 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.199,23 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.750,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

550,77 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.299,23 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.850,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 

 

3. Podopieczny DPS w 

Brzezinach p. A.J.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 23 

lutego 2009 r. – od dnia 1 

lutego 2009 r. podopieczny 

pokrywał koszty w 

wysokości 310,80 zł zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy Społecznej, 

a opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.914,20 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

2011 r. - podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.031,20 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 marca 2012 r. - 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

370,80 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.082,20 

 zł pokrywała Gmina 

Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 12 kwietnia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.074,70 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 



zł (zarządzenie Nr 1 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 6 stycznia 2009 r.); 
W 2010 r. średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

nie uległ zmianie i wynosił 

nadal 2.225,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2010 r.); 

 

 

 (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

29 października 2012 r. - 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.022,70 

 zł pokrywała Gmina 

Miasto Brzeziny. Nowa 

opłata za pobyt w DPS w 

Brzezinach została 

ustalona z uwagi na 

zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej.  

 

4. Podopieczna DPS w 

Brzezinach p. A.L.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 7 

kwietnia 2009 r. – od dnia 

1 marca 2009 r. 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 681,67 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.543,33 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł (zarządzenie Nr 1 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 6 stycznia 2009 r.); 
W 2010 r. średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

nie uległ zmianie i wynosił 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

2011 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 732,18 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.609,82 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

17 kwietnia 2012 r. – 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

1.183,41 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.209,59 

 zł pokrywała Gmina 

Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

29 października 2012 r. - 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 8 kwietnia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

944,82 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.500,18 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 

 



nadal 2.225,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2010 r.); 

 

 

 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.022,70 

 zł pokrywała Gmina 

Miasto Brzeziny. Nowa 

opłata za pobyt w DPS  

Brzezinach została 

ustalona z uwagi na 

zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej.  

 
5. Podopieczny DPS w 

Borówku  p. M.S.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 7 

kwietnia 2009 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 310,80 

zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.877,20 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Borówku w wynosił 

wówczas 2.188,00 zł 

(zarządzenie Nr 10/2010 

Starosty Łowickiego z dnia 

16 marca 2010 r.); 
 

 

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 marca 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.136,20 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Borówku w wynosił wówczas 

2.447,00 zł (zarządzenie Nr 

3/2011 Starosty Łowickiego  

z dnia 27 stycznia 2011 r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

31 października 2012 r. 
– podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.216,70 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Nowa opłata za 

pobyt w DPS w Borówku 

została ustalona z uwagi 

na zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej.  
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

21 lutego 2012 r. - 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 4 marca 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

370,82 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.316,09 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Borówku w wynosił wówczas 

2.686,39 zł (zarządzenie Nr 

4/2013 Starosty Łowickiego  

z dnia 12 lutego 2013 r.); 

 



Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.276,20 

 zł pokrywała Gmina 

Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w Domu Pomocy 

Społecznej w Borówku w 

wynosił wówczas 

2.587,00 zł (zarządzenie 

Nr 1/2012 Starosty 

Łowickiego  z dnia 12 

stycznia 2012 r.); 

 
6. Podopieczny DPS w 

Brzezinach  p. W.W.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 23 

marca 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 824,28 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.400,72 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł  (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r.); 

 

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

784,67 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.557,33 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011 r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 marca 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

847,78 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.545,22 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 5 kwietnia 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

880,35 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.512,65 zł w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. oraz 1.564,65 

zł od kwietnia 2013 r. 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego  2013 r.); 

 

7. Podopieczny DPS w 

Niemojowicach  p. R.K.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 12  

listopada 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 333,90 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 2.287,53 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Ozorkowie wynosił 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 13 kwietnia 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

339,90 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.539,40 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Ozorkowie wynosił wówczas 

2.873,30 zł (Obwieszczenie  

Starosty Zgierskiego z dnia 

08.02.2011 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 8 

listopada 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.438,18 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Nowa opłata za 

pobyt w DPS w 

Niemojowicach została 

ustalona z uwagi na 

zmianę  sytuacji 

dochodowej 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 28 lutego 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa  koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.066,60 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Niemojowicach wynosił 

wówczas 2.446,00 zł 

(zarządzenie Nr 7/2013 

Starosty Opoczyńskiego  z 



wówczas 2.621,43 zł . 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 23 

marca 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 333,90 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.474,10 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Białaczowie wynosił 

wówczas 1.808,00 zł . 

 

 

 

 

 

 podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej). 

 

 

 

dnia 8 lutego 2013 r.); 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 19 lutego 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.907,60 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Niemojowicach wynosił 

wówczas 2.287,00 zł (Nowa 

opłata za pobyt w DPS w 

Niemojowicach została 

ustalona z uwagi na zmianę  

sytuacji dochodowej 

podopiecznego wobec wejścia 

w życie od 1 października  

2012 r. rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot 

świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej). 

 

 
8. Podopieczna DPS w 

Brzezinach  p. B.I.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 23 

marca 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 824,28 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.400,72 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł  (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r.); 

 

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

2011 r. – podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 681,39 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.660,61 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011 r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 marca 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

748,08 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.644,92 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 8 kwietnia 

2013 r. – podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

776,86 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.616,14 zł w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. oraz 1.668,14 

zł od kwietnia 2013 r. 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego  2013 r.); 

 

9. Podopieczny DPS w 

Brzezinach  p. W.K.  

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 24 kwietnia 



 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 30 

marca 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 881,12 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.343,88 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł  (zmiana sytuacji 

dochodowej podopiecznego 

była następstwem zmiany 

wysokości emerytury, która 

od 1 marca 2010 r. wynosiła 

1.458,73 brutto); 

 

 

 

 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

881,12 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.460,88 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011 r.); 

 

30 marca 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

954,08 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.438,92 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

990,73 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.402,27 zł w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. oraz 1.454,27 

zł od kwietnia 2013 r. 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego  2013 r.); 

 

10. Podopieczny DPS w 

Brzezinach  p. T.G.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 30 

marca 2010 r. -

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 698,39 

zł zaś różnicę pomiędzy 

średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.526,61 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł  (zmiana sytuacji 

dochodowej podopiecznego 

była następstwem zmiany 

wysokości świadczenia 

rentowego, które od 1 

marca 2010 r. wynosiło 

1.134,51zł brutto); 

 

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

698,39 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.643,61 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.  Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011 r.); 

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 9 

maja 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

764,95 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.628,05 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 marca 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

764,95 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.563,05 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.   

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 24 kwietnia 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

794,49 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.598,51 zł w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. oraz 1.650,51 

zł od kwietnia 2013 r. 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego  2013 r.); 

 



wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 
11. Podopieczny DPS w 

Karsznicach  p. J.Ś.  

 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 2 

kwietnia 2010 r. - 

podopieczny pokrywa 

koszty w wysokości 310,80 

zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a 

opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.845,08 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Karsznicach wynosił 

wówczas 2.155,88 zł 

(zarządzenie Nr 7/2010 

Starosty Łęczyckiego z dnia 

10 lutego 2010 r.); 

 

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 5 kwietnia 

2011 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.950,51 pokrywa 

Gmina Miasto Brzeziny. 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej w 

Karsznicach wynosił 

wówczas 2.261,31 zł 

(zarządzenie Nr 7/2011 

Starosty Łęczyckiego z dnia 

02 marca 2011 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

23 listopada 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.916,44 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Nowa opłata za 

pobyt w DPS w 

Karsznicach została 

ustalona z uwagi na 

zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej). 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

20 kwietnia 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.975,94 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny.   

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w Domu Pomocy 

Społecznej w Karsznicach 

wynosił wówczas 

2.286,74 zł (zarządzenie 

Nr 7/2012 Starosty 

Łęczyckiego z dnia 20 

lutego 2012 r.); 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 20 marca 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.231,71 pokrywa 

Gmina Miasto Brzeziny. 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

Domu Pomocy Społecznej w 

Karsznicach wynosił 

wówczas 2.602,01 zł 

(zarządzenie Nr 8/2013 

Starosty Łęczyckiego z dnia 

20 lutego 2013 r.); 

 

 

12. Podopieczny DPS w 

Pniewie  p. J.N.  

 

Decyzją  Starosty 

Kutnowskiego z dnia 9 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 23 września 

2011 r. – podopieczny 

pokrywał koszty w wysokości 

333,90 zł (tj.70% całkowitego 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

16 października 2012 r. 
– podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 9 kwietnia 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 



września 2011 r. p. J.N. 

został umieszczony w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Pniewie i przebywa w 

placówce od.15.09.2011 r.   

 

 

 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.061,16 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej Pniewie 

wynosił wówczas 2.395,06 zł 

(zarządzenie Nr 13/2011 

Starosty Kutnowskiego z dnia 

07 marca 2011 r.); 

379,40 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.089,79 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Nowa opłata za 

pobyt w DPS w Pniewie 

została ustalona z uwagi 

na zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej). 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

29 maja 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

333,90 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.135,29 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Nowa opłata za 

pobyt w DPS w Pniewie 

została ustalona w 

związku ze zmiana 

sytuacji dochodowej 

podopiecznego  (od 1 

kwietnia 2012 r. dochód 

podopiecznego stanowi 

kwota 477 zł.) 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.163,66 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Pniewie wynosił wówczas 

2.543,06 zł (zarządzenie Nr 

8/2013 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 13 

marca 2013 r.); 

 

 

13. Podopieczny DPS w 

Pniewie  p. A.B.  

 

Decyzją  Starosty 

Kutnowskiego z dnia 20 

czerwca 2011 r. p. A.B. 

został umieszczony w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Pniewie i przebywa w 

placówce od.17.06.2011 r.   

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 8 lipca 2011 

r. – podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 310,80 zł 

(tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.084,26 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej Pniewie 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

16 października 2012 r. 
– podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.089,79 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Nowa opłata za 

pobyt w DPS w Pniewie 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 9 kwietnia 

2013 r. – podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.163,66 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 



wynosił wówczas 2.395,06 zł 

(zarządzenie Nr 13/2011 

Starosty Kutnowskiego z dnia 

07 marca 2011 r.); 

została ustalona z uwagi 

na zmianę  sytuacji 

dochodowej 

podopiecznego wobec 

wejścia w życie od 1 

października  2012 r. 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy 

społecznej). 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

24 kwietnia 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

310,80 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.158,39 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w Domu Pomocy 

Społecznej w Pniewie 

wynosił wówczas 

2.469,19 zł (zarządzenie 

Nr 10/2012 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 07 

marca 2012 r.); 

 

Pniewie wynosił wówczas 

2.543,06 zł (zarządzenie Nr 

8/2013 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 13 

marca 2013 r.); 

 

14. Podopieczna DPS w 

Brzezinach  p. J.M.  

 

Decyzją  Starosty 

Brzezińskiego z dnia 7 

lutego 2012  r. p. J.M. 

została umieszczona w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach i przebywa 

w placówce 

od.16.02.2012r.   

 

 

 

_________ Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

16 kwietnia 2012 r. – 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

1.042,68 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu). 

Pozostały koszt był 

ponoszona przez 

krewnych zstępnych, tj. 

1000,00 zł oraz 350,32 

miesięcznie. 
Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

27 lutego 2012 r. – 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

967,03 zł (tj.70% 

W przygotowaniu Decyzja 

Burmistrza Miasta Brzeziny 

w sprawie ustalenia opłaty 

za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach –  

Na podstawie aneksu 

zawartego w dniu 

05.04.2013r.  do umowy z 

dnia 19.04.2012 r. krewni 

zstępni podopiecznej 

zobowiązali się do 

ponoszenia kosztów pobytu 

matki w Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach w 

następujący sposób: od 1 

kwietnia 2013 r. po 1.004,99 

zł oraz po 355,30 zł 

miesięcznie. Podopieczna   

pokrywa  koszty w 

wysokości 1.084, 71 zł 

(tj.70% całkowitego 

dochodu).  

Należy zaznaczyć, że DPS w 

Brzezinach opłatami za 

pobyt podopiecznej  

każdorazowo obciąża 

MOPS w Brzezinach jako 



całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.374,97 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2011 r. ); 

organ kierujący, natomiast 

należność jest w 

konsekwencji dochodzona 

od osób zobowiązanych do 

partycypacji w kosztach 

utrzymania w domu 

pomocy społecznej, na 

podstawie zawartej przez 

strony umowy (zgodnie z 

art. 103 ust.2 u.p.s).  

15. Podopieczna DPS w 

Brzezinach  p. A.D.  

 

Decyzją  Starosty 

Kutnowskiego z dnia 29 

grudnia 2011 r. p. A.D. 

została umieszczona w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Pniewie i przebywała w 

placówce od.04.01.2011 r. 

W Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach 

podopieczna przebywa od 

01.10.2011 r.( Decyzja 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 sierpnia 2011 r.).   

 

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 20 kwietnia 

2011 r. –  podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 946,18 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.448,88 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Pniewie wynosił wówczas 

2.395,00 zł (zarządzenie Nr 

13/2011 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 7 marca 

2011 r.); 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 12 stycznia 

2011 r. –  podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

946,18 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.338,21 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej w 

Pniewie wynosił wówczas 

2.284,39 zł (zarządzenie Nr 

9/2010 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 12 

marca 2010 r.); 
 
 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 marca 2012 r. – 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

1.027,88 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.365,12 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 5 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 1.067,16 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.377,84 zł  (w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. na kwotę 

1.325,84 zł ) pokrywa Gmina 

Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 

 

16. Podopieczna DPS w 

Brzezinach  p. A.S.  

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 maja 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 8 kwietnia 



 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 25 

listopada 2010 r. –  

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 919,24 

zł – 398,34 zł za okres od 

18.11.2010 r. – 

30.11.2010r.(tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy Społecznej, 

a opłatą wnoszoną przez 

osobę skierowaną, tj. kwotę 

w wysokości 1.305,76 zł – 

565,83 zł za okres od 

18.11.2010 r. – 

30.11.2010r. pokrywała 

Gmina Miasto Brzeziny. 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców w 

domach pomocy społecznej 

w Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.225,00 

zł (zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 25 marca 2010 r.); 

 

 

2011 r. –  podopieczna 

pokrywała koszty w 

wysokości 919,24 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.422,76 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.342,00 zł 

(zarządzenie Nr 3 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 25 

marca 2011 r.); 

 
 

30 marca 2012 r. – 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

999,28 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.393,72 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

1.037,96 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.407,04 zł  (w 

okresie od 01.03.2013 r. – 

31.03.2013 r. na kwotę 

1.355,04 zł ) pokrywa Gmina 

Miasto Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 

 

17. Podopieczny DPS w Woli 

Chruścińskiej  p. A.K.  

 

Decyzją  Starosty 

Kutnowskiego z dnia 24 

kwietnia 2012  r. p. A.K. 

został umieszczony  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Woli Chruścińskiej i  

przebywa w placówce 

od.25.04.2012r.   

 

 

________ 
 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

11 czerwca 2012 r. – 

podopieczny pokrywał 

koszty w wysokości 

214,68 zł oraz 458,91 zł 

za okres od 25.04.2012 r. 

– 30.04.2012 r. (tj.70% 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.294,59 zł  

oraz 458,91 zł za okres 

od 25.04.2012 r. – 

30.04.2012 r. pokrywała 

Gmina Miasto Brzeziny. 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w Domu Pomocy 

Społecznej w Woli 

Chruścińskiej wynosił 

wówczas 2.509,27 zł 

(zarządzenie Nr 10/2012 

Starosty Kutnowskiego z 

dnia 7 marca 2012 r.); 

W przygotowaniu Decyzja 

Burmistrza Miasta Brzeziny 

w sprawie ustalenia opłaty 

za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej w Woli 

Chruścińskiej.  

Pracownik MOPS w 

Brzezinach wystąpił z 

prośbą do ZUS I Oddział w 

Łodzi o wskazanie z jakiego 

tytułu dokonywane są 

potrącenia ze świadczenia 

rentowego p. A.K. oraz o 

podanie informacji o 

wysokości świadczenia w 

kwocie netto bez potrąceń.  

18. Podopieczny DPS w 

Kutnie p. D.J.  

 

 

Decyzją  Starosty 

Kutnowskiego z dnia 27 

grudnia 2012 r. p. D.J. 

został umieszczony  w 

 

_________ 
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

28 grudnia 2012 r. –  

podopieczny pokrywa 

koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu), 

oraz 2.150,62 zł 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 kwietnia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu), 200 zł miesięcznie 

pokrywa  ojciec 

podopiecznego oraz 1966,62 



Domu Pomocy Społecznej 

w Kutnie i  przebywa w 

placówce od.27.12.2012r.   

 

 

 

pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej prowadzonych 

przez Powiat Kutnowski 

wynosił wówczas 

2.520,92 zł (zarządzenie 

Nr 10/12 Starosty 

Kutnowskiego z dnia 7 

marca 2012 r.); 

zł pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej 

prowadzonych przez Powiat 

Kutnowski wynosił wówczas 

2.546,00 zł (zarządzenie Nr 

8/13 Starosty Kutnowskiego z 

dnia 13 marca 2013 r.); 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 11 marca 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

379,40 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu), 200 zł miesięcznie 

pokrywa  ojciec 

podopiecznego oraz 1941,52 

zł pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej 

prowadzonych przez Powiat 

Kutnowski wynosił wówczas 

2.520,92 zł (zarządzenie Nr 

10/12 Starosty Kutnowskiego 

z dnia 7 marca 2012 r.); 
Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 21 stycznia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

370,30 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu), 200 zł miesięcznie 

pokrywa  ojciec 

podopiecznego oraz 1950,62 

zł pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej 

prowadzonych przez Powiat 

Kutnowski wynosił wówczas 

2.520,92 zł (zarządzenie Nr 

10/12 Starosty Kutnowskiego 

z dnia 7 marca 2012 r.); 
 

19.   

 

 

 

 

 

 

 
Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

12 listopada 2012 r. p. 

Ł.S. zostanie 

umieszczony w Domu 

Pomocy Społecznej dla 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie w 

Skarżysku-Kamiennej.  

Jako osoba częściowo 

ubezwłasnowolniona jest 

zameldowany do dnia 31 

sierpnia 2013 r. w 

Zespole Placówek 

Opieki, Wychowania i 

Interwencji Kryzysowej 

 

 



„Przystań”.  Do czasu 

umieszczenie w DPS-ie 

MOPS w Brzezinach nie 

ponosił kosztów 

utrzymania chłopca w 

ośrodku.  

20. Podopieczny DPS w 

Brzezinach  p. P.P.  

 

 
Decyzją  Starosty 

Brzezińskiego z dnia 7 

listopada 2012 r. p. P.P. 

został umieszczony  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach  i  przebywa 

w placówce 

od.26.02.2013r.   

 

___________ __________ Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 5 kwietnia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

776,01 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.668,99 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 
Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 2 kwietnia 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

776,01 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.616,99 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. 
Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 28 lutego 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

737,41 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.655,59 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 24 

lutego 2012 r.); 

 
21. Podopieczny DPS w 

Brzezinach  p. H.P.  
___________ __________ Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 12 kwietnia 



 

 
Decyzją  Starosty 

Brzezińskiego z dnia 4 

marca 2013 r. p. H.P. 

został umieszczony  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach  i  przebywa 

w placówce 

od.18.03.2013r.   

 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

703,04 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.741,96 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.445,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 
Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 21 marca 

2013 r. - podopieczny 

pokrywa koszty w wysokości 

677,46 zł (tj.70% całkowitego 

dochodu) zaś różnicę 

pomiędzy średnim kosztem 

utrzymania w Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 1.715,54 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 24 

lutego 2012 r.). 
22. Podopieczna DPS w 

Brzezinach  p. A.J.  

 

 
Decyzją  Starosty 

Brzezińskiego z dnia 23 

maja 2013 r. p. A.J. 

została umieszczona  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach  i  przebywa 

w placówce 

od.24.05.2012r.   

 

___________ Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

26 lipca 2012 r. –  

podopieczny pokrywa 

koszty w wysokości 

499,67 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu), 

oraz 1.893,33 zł 

pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.393,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 5 

czerwca  2012 r. –  

podopieczna pokrywa 

koszty w wysokości 

W przygotowaniu Decyzja 

Burmistrza Miasta Brzeziny 

w sprawie ustalenia opłaty 

za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach.  

Pismem z dnia 15 kwietnia 

2013 r. MOPS w Brzezinach 

wystąpił do syna 

podopiecznej o podpisanie 

aneksu do umowy z dnia 

26.07.2012 r. dot. wzrostu 

kosztów utrzymania 

mieszkańca w Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach 

(średni koszt utrzymania 

mieszkańca w DPS w 

Brzezinach od dnia 1 kwietnia 

2013 r. wynosi 2445,00 zł, tj. 

wzrósł o 52 zł. 



499,67 zł (tj.70% 

całkowitego dochodu), 

oraz 1.893,33 zł 

pozostałych kosztów 

utrzymania Gmina Miasto 

Brzeziny.  
23. Podopieczna DPS w 

Dąbrowie p. A.B.  

 

Decyzją  Starosty 

Brzezińskiego z dnia 26 

marca 2013 r. p. A.B. 

została umieszczona  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Dąbrowie i  przebywa w 

placówce od.26.03.2012r.   

 

 

___________ Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 8 

maja 2012 r. - 

podopieczna pokrywała 

koszty w wysokości 

525,16 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.224,84 zł 

pokrywała Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej w Powiecie 

Brzezińskim wynosił 

wówczas 2.750,00 zł 

(zarządzenie Nr 4 

Starosty Brzezińskiego z 

dnia 24 lutego 2012 r.); 

 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 18 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

534,33 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.315,67 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. (Ustalenie nowej 

wysokości odpłatności za 

pobyt w DPS w Dąbrowie 

była konsekwencją 

podwyższenia renty p.A.B.). 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 10 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

521,16 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.324,84 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 

Powiecie Brzezińskim 

wynosił wówczas 2.850,00 zł 

(zarządzenie Nr 7 Starosty 

Brzezińskiego z dnia 15 

lutego 2013 r.); 
24. Podopieczna DPS w 

Lisowicach p. S.O.  

 

Decyzją  Starosty 

Łódzkiego z dnia 13 

stycznia 2012 r. p. S.O. 

została umieszczona  w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Lisowicach i  przebywa 

w placówce 

od.05.01.2012r.   

 

 

___________ Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

30 stycznia 2012 r. - 

podopieczna pokrywa 

koszty w wysokości 

456,20 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.717,80 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej na terenie 

Powiatu Łódzkiego 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 19 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 

pokrywa koszty w wysokości 

500,16 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.437,84 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. (Ustalenie nowej 

wysokości odpłatności za 

pobyt w DPS w Lisowicach 

była konsekwencją 

waloryzacji renty p.S.O.). 

Decyzją Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 2 kwietnia 

2013 r. - podopieczna 



Wschodniego wynosił 

wówczas 3.174,00 zł 

(Obwieszczenie Starosty 

Łódzkiego Wschodniego 

nr 1/2012 z dnia 5 

stycznia 2012 r.); 

Decyzją Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 

13 stycznia 2012 r. - 

podopieczna pokrywa 

koszty w wysokości 

456,20 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w 

Domu Pomocy 

Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.430,80 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańców 

w domach pomocy 

społecznej na terenie 

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego wynosił 

wówczas 2.887,00 zł 

(Obwieszczenie Starosty 

Łódzkiego Wschodniego 

nr 3/2011 z dnia 22 marca 

2012 r.); 

pokrywa koszty w wysokości 

486,63 zł (tj.70% jej 

całkowitego dochodu) zaś 

różnicę pomiędzy średnim 

kosztem utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej, a opłatą 

wnoszoną przez osobę 

skierowaną, tj. kwotę w 

wysokości 2.451,37 zł 

pokrywa Gmina Miasto 

Brzeziny. Średni miesięczny 

koszt utrzymania 

mieszkańców w domach 

pomocy społecznej na terenie 

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego wynosił 

wówczas 2.938,00 zł 

(Obwieszczenie Starosty 

Łódzkiego Wschodniego z 

dnia 6 marca 2013 r.); 

 

W celu ujednolicenia zebranych powyżej informacji kontrolująca załącza zestawienia 

kosztów utrzymania mieszkańców w DPS w 2013 r. oraz zestawienie zbiorcze dot. sytuacji 

rodzinnej (ze wskazaniem osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy 

społecznej), prawnej i zdrowotnej, dochodowej osób umieszonych w poszczególnych domach 

pomocy społecznej;  

Zestawienie kosztów utrzymania mieszkańców w DPS w 2013 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

kontroli; 

Zestawienie zbiorczego dot. sytuacji rodzinnej… stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli; 

W każdym kontrolowanym przypadku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 

domu pomocy społecznej określony był zgodnie z zarządzeniem obowiązującym w 

obszarze funkcjonowania danego domu pomocy społecznej (szczegółowy opis w tabeli 

powyżej) zaś obliczenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej następowało w 

oparciu o wytyczne zawarte w art. 61 ust.2 u.p.s.   

Kontrolująca nie wnosi uwag w przedmiocie kontroli.  

 

 



Wykaz załączników: 

* Załącznik nr 1 : Informacja dot. kalkulacji kosztów ponoszonych w domach pomocy społecznej oraz w zakresie usług 

opiekuńczych świadczonych w domu; 

* Załącznik nr 2 : Zestawienie kosztów utrzymania mieszkańców w DPS w 2013 r.; 

* Załącznik nr 3 : Zestawienie zbiorczego dot. sytuacji rodzinnej (ze wskazaniem osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za 

pobyt w domu pomocy społecznej), prawnej i zdrowotnej, dochodowej osób umieszonych w poszczególnych domach 

pomocy społecznej. 

 

Protokół zawiera 24 zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 

kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolującego. 

Protokół podpisano w dniu ………….. 2013 r. 

 

 

Kontrolujący                                                                                 Jednostka kontrolowana 

 

 

 

 

 


