
Przykłady naliczenia opłat za pobyt w DPS dla  Kombatantów  

w  Rzeszowie  według  przepisów  obowiązujących  od  dnia  

12.03.2004 r.  

z  uwzględnieniem miesięcznych  kosztów pobytu ustalonych 

od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 - 4139,00zł 
 

Dochód netto Koszty pobytu Szczegóły 

Wysokość dochodu 

/emerytura/ mieszkańca 

netto 6100,00 zł 

70% dochodu tj.  4270,00 zł, 

koszty pobytu w DPS  w roku 2021 wynoszą 

4139,00 zł 

Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS 4139,00 zł miesięcznie 

Wysokość dochodu 

mieszkańca netto     

/ na rękę /   1600,00 zł 

70% dochodu tj. 1120,00 zł Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS  1120,00 zł 

Różnicę wynikającą z 

4139,00 zł – 1120,00 zł = 3019,00 zł będzie  obciążona  

rodzina lub gmina na terenie której mieszka  osoba - 

przyszły mieszkaniec Domu. 

1.Wysokość dochodu 

mieszkańca netto  - 

1900,00 zł 

2.Wysokość dochodu 

netto współmałżonka, 

matki ,lub syna / osoby 

samotnej/ - 2400,00 zł  

70% z 1900,00 zł tj.1330,00 zł 

 

 

2400,00 zł -2103,00 zł = 297,00 zł 

 

4139,00 zł- 1330,00 zł – 297,00 zł = 

= 2512,00 zł 

Osoba zainteresowana  będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS 1330,00 zł 

Matka /lub syn  samotny/ będzie obciążona kwotą 

297,00 zł 

/ na osobę samotnie gospodarującą przypada 300% 3x 

701,00zł tj.2103,00 zł /, natomiast gmina będzie 

obciążona kwotą  2512,00 zł 

miesięcznie 

1.Wysokość dochodu 

mieszkańca netto   -  

1800,00 zł 

2.Wysokość dochodu  

córki z mężem, wynosi  

7200,00zł  - rodzina 4 

osobowa 

na jednego członka 

rodziny dochód wynosi  - 

1800,00 zł 

70% dochodu z 1800,00 zł  tj. 1260,00 zł 

 

1800,00 zł – 1584,00 zł = 216,00 zł 

 

4139,00 zł-1260,00 zł – 216,00 zł = 2663,00 

zł 

Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS 1260,00 zł miesięcznie. 

Córka będzie obciążona kwotą 216,00 zł miesięcznie 

/ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 

300% x 528 zł = 1584,00 zł /, natomiast gmina będzie 

obciążona kwotą  2663,00 zł miesięcznie 

Wysokość dochodu 

mieszkańca netto          -  

2200,00 zł 

1.Wysokość dochodu syna 

/osoby samotnej / 1900,00 

zł; 

2.Wysokość dochodu w 

rodzinie córki na jedną 

osobę wynosi      - 782,00 

zł 

70% dochodu z 2200,00 zł tj. 1540,00 zł 

 

4139,00, zł – 1540,00 zł = 2599,00 zł 

 

Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS -  1540,00 zł miesięcznie, natomiast pozostałą 

kwotą  2599,00 zł będzie obciążona gmina, ze względu 

na niskie dochody w rodzinie zarówno syna jak i córki / 

Wysokość dochodu 

mieszkańca netto - 

1300,00 zł 

Brak rodziny w linii 

prostej 

70% dochodu z 1300,00 zł  tj.910,00 zł 

 

4139,00 zł – 910,00 zł=  3229,00 zł 

Osoba zainteresowana  będzie ponosić koszty pobytu w 

DPS w kwocie 910,00 zł 

miesięcznie, natomiast pozostałą kwotą   

3229,00 zł   zostanie obciążona gmina , z której 

pochodzi przyszły mieszkaniec DPS 
 

                                                                                                                 / aktualne od 01.04.2021r  do 31.03.2022r/ 

 

 

 

 

 



Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów powinna: 

– posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek 

stały z pomocy społecznej; 

– posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej 

Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich 

Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS winna zwrócić się do pracownika socjalnego 

w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. 

Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych. 

Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców 

zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości, skompletuje dokumenty 

i przekaże je drogą służbową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do 

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie 

powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia. 

Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się problemami 

mieszkańców z danej miejscowości lub danej ulicy musi skompletować potrzebne 

dokumenty. 

Do koniecznych dokumentów zaliczymy: 

1. Podanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z motywacją 

dlaczego ten Dom został wybrany. 

2. Ostatnia decyzja o waloryzacji renty czy emerytury, 

3. Ostatni odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego lub informacja z banku 

o wysokości emerytury, 

4. Karty informacyjne z ostatnich pobytów w szpitalach, 

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile się posiada) 

Jeżeli osoba zainteresowana nie posiada kart informacyjnych z pobytu w szpitalu z ostatniego 

okresu to pracownik socjalny skieruje interesanta do lekarza rodzinnego na badania, które są 

wymagane do przyjęcia do Domu. (rtg płuc, EKG, krew  morfologia, WR), badanie moczu) 

Pracownik socjalny przeprowadzi również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania 

osoby , która chce zamieszkać w DPS, na temat warunków domowych. 

O ile osoba zainteresowana posiada dzieci lub wnuki  wymagany jest również wywiad 

środowiskowy na temat ich dochodów i ewentualnego ponoszenia kosztów pobytu ojca, matki 

lub dziadka w Domu. 

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, pracownik przekazuje je (na miejscu) do 

Kierownika Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wydania decyzji 

o umieszczeniu i ponoszeniu kosztów pobytu w DPS. 

 


