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Stanowisko 

Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 23 kwietnia 2007r. 

w sprawie: sytuacji finansowej domów pomocy społecznej. 
             
   
 Rada Powiatu w Szydłowcu wyraŜa swoje zaniepokojenie sytuacją finansową domów pomocy 

społecznej. Obecnie obowiązujące zasady dokonywania odpłatności za pobyt w domu pomocy                                   

tj. częściowa odpłatność mieszkańca domu, członków jego rodziny i gminy, z terenu której pochodzi   

mieszkaniec w praktyce się nie sprawdziła. Członkowie rodzin oraz gminy unikają wszelkimi                       

sposobami ponoszenia kosztów pobytu osób potrzebujących. Gminy pomimo rzeczywistych                              

istniejących potrzeb nie kierują osób potrzebujących opieki do domów pomocy społecznej,                                          

co w efekcie przyczynia się do powstania duŜej liczby wolnych miejsc, a w konsekwencji                                           

do drastycznego zmniejszenia dochodów w domu pomocy społecznej. 

 Powiaty jako organy prowadzące domy pomocy społecznej nie posiadają wystarczających                       

środków finansowych dla domów, ani teŜ nie mają Ŝadnego wpływu na kierowanie osób                                             

potrzebujących do domów pomocy społecznej. Zabezpieczone w budŜetach gmin środki finansowe 

przeznaczane na finansowanie pobytu mieszkańca w domach pomocy bywają przenoszone na inne cele, 

niezwiązane ze sferą opieki społecznej. 

 Podobna sytuacja dotyczy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach                       

i powiatu szydłowieckiego. 

 PowyŜsze stwierdzenia potwierdza spadek liczby osób kierowanych do Domu Pomocy 

Społecznej  w Łaziskach notowany od 2004 roku. W 2002r. do Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach 

skierowano 22 osoby, w 2003r. - 36 osób, w 2004 - 9 osób, w 2005 - 11 osób i w 2006r. - 16 osób. 

Od 1 maja 2004r. do dnia dzisiejszego drastycznie i sukcesywnie spada liczba mieszkańców 

domu, a tym samym rośnie liczba wolnych miejsc. W 2002 roku Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach                                      

posiadał pełne zasiedlenie tj. wykorzystane 84 miejsca. W 2003r. zwiększono o 10 miejsc i efektywnie                                        

wykorzystano 94 miejsca, utrzymując tą liczbę do końca 2004r.  

 Od chwili wejścia w Ŝycie nowych zasad, czyli od maja 2004r. liczba mieszkańców domu na 

koniec tego roku spadła do 83 osób, na koniec 2005r. wynosiła 76 osób, a na koniec 2006r. wynosiła  

69 osób.  Pomimo intensywnych działań i zabiegów Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach 

i władz powiatu szydłowieckiego sytuacja w tym zakresie się nie poprawia w odniesieniu do 2006 

roku.  

 W związku z powyŜszym uwaŜamy, Ŝe naleŜy podjąć pilne prace ustawowe zmierzające do 

zmiany obecnego systemu finansowania domów pomocy społecznej i zasad kierowania do nich osób 

potrzebujących. 

 UwaŜamy takŜe, Ŝe Państwo nie moŜe unikać i wyzbywać się odpowiedzialności za los ludzi 

niedołęŜnych, starych i chorych, potrzebujących naleŜnej im opieki i ochrony.  

PowyŜsze stanowisko  otrzymują: 

 

1. Pani Anna Kalata  - Minister Pracy i Polityki Społecznej.   
2. Pan Jacek Sasin  - Wojewoda Mazowiecki. 
3. Pan Rajmund Moric  - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. 
4. Pan Tadeusz Nalewajk  - Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. 


