
ZARZĄDZENIE NR 15/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Piekarach Śląskich
z dnia 22.03.2021r.

w sprawie: powołania Komisji  do spraw rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o umieszczenie,
odroczenie  terminu  umieszczenia  oraz  zwolnienia  z  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  domu pomocy
społecznej.

Na podstawie § 8 ust.  1 i  § 10 ust.  1 pkt.  7  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Piekarach Śląskich wprowadzonego Zarządzeniem nr ORo.0050.152.2020 Prezydenta Miasta
Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2020 roku z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a m:

§ 1
Powołać  komisję  do  spraw  rozpatrywania  wniosków  osób  ubiegających  się  o  umieszczenie,
odroczenie  terminu  umieszczenia  oraz  zwolnienia  z  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  domu pomocy
społecznej w następującym składzie:

1) Agnieszka Kusz - Przewodnicząca Komisji;
2) Sandra Wytrwał - Zastępca Przewodniczącej Komisji;
3) Magdalena Bochenek - Członek Komisji;
4) Dawid Kawałek - Członek Komisji;
5) Izabela Deptała - Członek Komisji.

§ 2
Wprowadzam do zastosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Regulamin
pracy Komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o umieszczenie, odroczenie terminu
umieszczenia oraz zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Świadczeń Pomocy Społecznej.

§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
w sprawie powołania  Komisji  do spraw rozpatrywania  wniosków osób ubiegających się  o  umieszczenie
w domu pomocy społecznej, odroczenia terminu umieszczenia oraz zwolnienia z ponoszenia odpłatności
w celu należytego wykonania przepisów z późniejszymi zmianami. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Gazda
          Dyrektor MOPR



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 15/2021

Regulamin pracy Komisji 
do spraw rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o umieszczenie, odroczenie terminu umieszczenia

oraz zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

§1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób

ubiegających się o umieszczenie, odroczenie terminu umieszczenia oraz zwolnienia z ponoszenia
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

2. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu mowa o:
a) „Komisji” rozumie się przez to Komisję do spraw rozpatrywania wniosków osób ubiegających się

o umieszczenie, odroczenie terminu umieszczenia oraz zwolnienia z ponoszenia odpłatności za
pobyt w domu pomocy społecznej;

b) „Regulaminie”  rozumie  się  przez  to  Regulamin  pracy  Komisji  stanowiący  załącznik  nr  1  do
Zarządzenia nr ……../2021  w sprawie powołania Komisji  do spraw rozpatrywania wniosków
osób  ubiegających  się  o  umieszczenie,  odroczenie  terminu  umieszczenia  oraz  zwolnienia  z
ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

c) „Przewodniczącym”  rozumie  się  przez  to  Przewodzącego  Komisji  do  spraw  rozpatrywania
wniosków  osób  ubiegających  się  o  umieszczenie,  odroczenie  terminu  umieszczenia  oraz
zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

d) „Zastępcy Przewodniczącego” rozumie się przez to Zastępcę Przewodzącego Komisji do spraw
rozpatrywania  wniosków  osób  ubiegających  się  o  umieszczenie,  odroczenie  terminu
umieszczenia oraz zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

e) „Dyrektora” rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                   
w Piekarach Śląskich, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich;

f) „Ośrodek” rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

§2
Komisja wydaje opinię bazując na podstawie przepisów:

a) Ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  (t.  j.  Dz.  U.  z  2020,  poz.  1876
z późniejszymi zmianami);

b) Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w sprawie
domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 734);

c) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020r. w sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego (t.  j.  Dz.  U.  z  2020,
poz. 685).

§3
1. Komisja powoływana i odwoływana jest przez Dyrektora.
2. Komisja jest organem opiniodawczym.
3. Praca Komisji rozpoczyna się z dniem powołania.

§4
1. Skład Komisji wybierany jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora.
2. Do składu Komisji należy Przewodniczący Komisji, Zastępca Komisji oraz Członkowie Komisji.
3. Przewodniczący  kieruje  obradami  Komisji,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  Zastępca

Przewodniczącego.
4. Komisja  nie  może  się  odbyć  w  przypadku  jednoczesnego  braku  Przewodniczącego  Komisji

i Zastępcy Komisji. 
5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

a) zwoływania posiedzeń Komisji;
b) czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji z prac Komisji;
c) koordynowanie współpracy Komisji z komórkami organizacyjnymi Ośrodka.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale minimum trzech osób.
7. Udział w Komisji jest obowiązkowy.
8. Prawo głosy przysługuje wyłącznie członkom Komisji.



9. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, lecz
nie przysługuje tym osobom prawo do głosowania.

§5
1. Do  zadań  Komisji  należy  badanie  i  analizowanie  dokumentów  oraz  opiniowanie  wniosków

związanych z obowiązkiem:
a) umieszczenia osób w domu pomocy społecznej znajdującym się na terenie Piekar Śląskich;
b) odraczania terminu umieszczenia osób w domu pomocy społecznej znajdującym się na terenie 

Piekar Śląskich;
c) zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:
       - mieszkańca domu;

- małżonka, zstępnych oraz wstępnych bądź innych osób, które nie są wymienione w art. 61  
  ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1876
  z późniejszymi zmianami).

2. Badanie  i  analizowanie  spraw,  o  których  mowa  w  ust.  1  Komisja  przeprowadza  w  oparciu
o  przedłożoną  dokumentację  oraz  cały  zebrany  materiał  dowodowy  zebrany  w  postępowaniu
administracyjnym.

3. W przypadku  badania  i  analizowania  dokumentów w sprawie  umieszczenia,  odroczenia  terminu
umieszczenia w domu pomocy społecznej Komisja bierze pod uwagę w szczególności:
a) brak możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
b) stanu zdrowia wnioskodawcy;
c) wieku wnioskodawcy;
d) sytuacji socjalno-bytowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej wnioskodawcy;
e) kwalifikacji do umieszczenia w domu pomocy społecznej poza kolejnością.

4. Celem  prac  Komisji  jest  ustalenie  i  wyciągnięcie  wniosków,  co  do  zasadności  umieszczenia,
odroczenia  terminu  umieszczenia  oraz  zwolnienia  z  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  domu
pomocy społecznej. 

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej Komisji  kieruje się przesłankami wynikającymi z przepisów prawa, a ponadto
ocenia  sprawy  w  aspekcie  realnych  możliwości  i  szans  ponoszenia  odpłatności  osób  do  tego
zobowiązanych.

6. Komisja  dokonuje  opinię  w  postaci  protokołu  i  adnotacji  Dyrektorowi  bazując  na  podstawie
większości głosów.

7. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego w obradach jest decydujący. Informacja
ta winna znaleźć się w protokole Komisji.

8. Protokół  wraz  z  adnotacją  podpisują  wszyscy  członkowie  Komisji  biorący  udział  w  posiedzeniu
Komisji. 

 
§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie  w  Piekarach  Śląskich  w  sprawie  powołania  Komisji  do  spraw  rozpatrywania  wniosków  osób
ubiegających  się  o  umieszczenie,  odroczenie  terminu  umieszczenia  oraz  zwolnienia  z  ponoszenia
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Maciej Gazda
          Dyrektor MOPR


