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Urzędy Miast i Gmin
-wszystkieW nawiązaniu do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 5/2015 z dnia
16 lutego 2015 roku, dotyczącej kwot dotacji wynikających z układu wykonawczego ustawy
budżetowej na 2015 rok, poniżej przedstawiam kryteria podziału środków na poszczególne
zadania z zakresu działów 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna.
Rozdział 85156 § 2010 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”
W ramach dotacji celowej w rozdziale 85156 § 2010 opłacane są składki na
ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu. Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa
wynika
z
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) - art. 86 ust. 1 pkt. 4. Planując limity
dotacji na 2015 rok na realizację przedmiotowego zadania, podstawę wymiaru składki
stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł.
Rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność
Dotacja w ramach powyższego rozdziału przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydania
przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający
kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr
164, poz. 1027 ze zm.).
Środki dla poszczególnych jst ustalono w wysokości 84% potrzeb zgłoszonych przez
gminy
w tym zakresie w lutym br. Jednocześnie informuję, iż maksymalny poziom dofinansowania
kosztu wydania jednej decyzji nie może przekraczać kwoty 30zł, w ramach której można
opłacać:
 koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, koszt dojazdu (tj. bilety
autobusowe, koszt transportu, ryczałt na dojazd),
 opłaty pocztowe (3x za potwierdzeniem odbioru, tj. do adresata, NFZ i ZOZ)
maksymalnie 18,15zł,
 uzasadnione zakupy materiałów biurowych (nie więcej niż 10%, tj. 3zł).
Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia
Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona jest na prowadzenie środowiskowych
domów samopomocy. Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015r. poz. 163), środowiskowy dom samopomocy, zwany ośrodkiem wsparcia, jest
jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, zapewniającą osobom, które
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ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym
gminie,
w przypadku środowiskowych domów samopomocy o zasięgu lokalnym (gminnym) –
zgodnie
z art. 18 ustawy o pomocy społecznej.
Dotacja w tym rozdziale zaplanowana w ustawie budżetowej na 2015 rok, przeznaczona
jest na finansowanie działalności bieżącej 38 środowiskowych domów samopomocy oraz 3
filii
o zasięgu gminnym, przeznaczonych dla 1.822 podopiecznych, w tym 29 miejsc całodobowej
opieki.
W ustawie budżetowej na rok 2015 ustalono, że miesięczna dotacja na 1 uczestnika
gminnego środowiskowego domu samopomocy wyniesie ok. 994 zł za miejsca dzienne
i całodobowe. W ośrodkach wsparcia, przeznaczonych dla osób z chorobą Alzheimera
przyjęto, że dotacja na 1 uczestnika w 2015 r. wyniesie 1.200 zł za miejsce dzienne i
całodobowe.
Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego przy ustawie budżetowej na rok 2015,
prowadzących środowiskowe domy samopomocy ustalona została jako iloczyn statutowej
liczby miejsc w śds, kwoty dotacji na 1 miejsce i 12 miesięcy.
Jednocześnie zaznaczam, iż w lutym br., Wojewoda Warmińsko – Mazurski, w drodze
decyzji, zwiększył budżet w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia”, ustalając tym samym
dotację na 1 uczestnika śds w 2015 r. na poziomie 1.000 zł za miejsce dzienne i całodobowe
oraz 1.200 zł za miejsce dzienne i całodobowe w placówkach przeznaczonych dla osób z
chorobą Alzheimera.
Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach rozdziału 85212 § 2010 wypłacane są przez gminy świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna. Obowiązek wypłaty
powyższych świadczeń wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. 2015 r., poz. 114), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567).
Dotacja na 2015 rok dla poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o
przewidywane potrzeby w zakresie dotacji na to zadanie na rok 2015, zgłoszone przez gminy
w lutym br., które zabezpiecza w wysokości 97,55%.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 2010
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach powyższego paragrafu opłaca się za:
 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na
podstawie
przepisów
o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego
z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt.28),
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 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego
z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 28a),
 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 28b). Obowiązek opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne za powyższe osoby wynika z ustawy z art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.).
Wysokość składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi 9% podstawy wymiaru, tj.:
 za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy kwota tego zasiłku, tj. 520 zł,
 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwota świadczenia, tj. 1.200 zł
(wysokość świadczenia od 1 stycznia 2015 roku),
 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna kwota tego zasiłku, tj. 520 zł.
Dotacja na 2015 rok dla poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o przewidywane
potrzeby w tym zakresie na rok 2015, wskazane przez gminy w meldunku w miesiącu lutym
br. Kwota zapisana w ustawie budżetowej na ww. cel w wysokości 3.851.000 zł zabezpiecza
zgłoszone na 2015 rok przez gminy potrzeby w 73,85 %.
§ 2030
Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163).
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach powyższego paragrafu opłaca się za:
 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia,
 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące
kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.
Środki zapisane w ustawie budżetowej na 2015 rok stanowią 81% wykonania dotacji w roku
2014.
Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację przez gminy świadczeń
z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa. Środki w wysokości 24.015 tys. zł
zaplanowane są na realizację przez gminy świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych
w formie zasiłków okresowych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy
społecznej, dofinansowywane zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej. Stanowią one
104% ustawy budżetowej na rok 2014 i zabezpieczają tegoroczne potrzeby gmin w tym
zakresie (określone na podstawie meldunku potrzeb w tym zakresie sporządzonym w lutym
br.)
w 27,43%.
Potrzeby gmin w ramach rozdziału są systematycznie monitorowane a braki zgłaszane
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ich uzupełnienie.
3

Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe
Środki w ramach rozdziału 85216 zaplanowane są na realizację przez gminy świadczeń
z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa. Środki w wysokości 14.034.000 zł,
zaplanowano na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących
zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej. Środki zapisane w ustawie budżetowej
na 2015 rok stanowią 25,19% wykonania dotacji w 2014 roku.
Potrzeby gmin w ramach rozdziału są systematycznie monitorowane a braki zgłaszane
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ich uzupełnienie.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 2010
Powyższe środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163).
Limit środków, w ramach powyższego zadania został ustalony w celu zabezpieczenia
potrzeb w pierwszym kwartale 2015r. dla gmin i powiatów, które realizują powyższe zadania.
Środki
te umożliwią płynność realizacji zadania do momentu uruchomienia rezerwy celowej
zaplanowanej na 2015r. w ramach powyższego zadania.
Środki zaplanowane w budżecie na rok 2015 wynoszą 26,36% wykonania planu dotacji
w roku 2014.
§ 2030
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności ośrodków
pomocy społecznej. W naszym województwie funkcjonuje 116 ośrodków pomocy społecznej
we wszystkich gminach naszego województwa realizujących zadania gmin z zakresu pomocy
społecznej. Dofinansowanie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej, przeznaczone jest
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych z pomocy
społecznej, dotowanych z budżetu państwa.
Dotacja na rok 2015 została ustalona na podstawie analizy przeprowadzonej w miesiącu
wrześniu 2014r., w wyniku której jednostki samorządu terytorialnego dokonały wyboru
jednej
z czterech przedstawionych propozycji finansowania Ośrodków Pomocy Społecznej tj.
dotacja dla gmin podzielona zostanie według liczby pracowników socjalnych ustalonej wg
zapisu art. 110 ust. 11 oraz 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 r., poz.163) o
pomocy społecznej, który mówi, iż Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników
socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech
pracowników.
Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, jest zadaniem zleconym z zakresu pomocy
społecznej realizowanym przez gminę, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca
2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 163) o pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są
to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
W ustawie budżetowej w 2015r. na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.218.000
zł. Powyższa kwota dotacji dla poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o
przewidywane potrzeby, zgłoszone w lutym br. i zabezpiecza w 96,38% potrzeb gmin w tym
zakresie. Ewentualne braki zgłaszane będą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z
wnioskiem o ich uzupełnienie.
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Jednocześnie informuję, iż od 1 stycznia 2015r. powyższe zadanie finansowane jest
na podstawie zrealizowanej liczby godzin usług specjalistycznych, kosztu jednej godziny
usługi
w roku 2015, zgodnego z Zarządzeniami/Dokumentami wewnętrznymi jednostki w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za ww. usługi
Przekazywana dotacja stanowi sumę iloczynu liczby godzin usług specjalistycznych
zrealizowanych i kosztu 1 godziny usług, ustalonej na podstawie dokumentu źródłowego oraz
kosztów obsługi zadania (np. (50h *10zł)+15zł=515zł).
W związku z powyższym, ustala się, iż koszty obsługi zadania wynosić będą nie więcej
nie 3% dotacji celowej wydatkowanej na realizację usług.
Rozdział 85231 §2010 – Pomoc dla cudzoziemców
Powyższe środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na
pobyt
tolerowany
na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163).
Limit środków, w ramach powyższego zadania został ustalony w celu zabezpieczenia
potrzeb w pierwszym kwartale 2015r. dla Miasta Olsztyn, które realizuje powyższe zadania.
Środki
te umożliwią płynność realizacji zadania do momentu uruchomienia rezerwy celowej
zaplanowanej na 2015r. w ramach powyższego zadania.
Środki zaplanowane w budżecie na rok 2015 wynoszą 26,60% wykonania planu dotacji w
roku 2014.
Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dotacja w przedmiotowym rozdziale przeznaczona jest na realizację programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024 ze zm.) w roku 2015. W ramach
środków na ten program finansowane może być dożywianie w formie: posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Środki zapisane na rok 2015 zostały zaplanowane dla gminy na podstawie potrzeb
zgłoszonych w roku 2015, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w formie
dożywiania (posiłku, zasiłku celowego, świadczenia rzeczowego) i zabezpieczają potrzeby w
tym
zakresie
w 56,17%.
W przypadku rozdziałów: 85195 §2010, 85212 §2010, 85213 §2010 i § 2030, 85214 §
2030, 85216 § 2030, 85228 § 2010 dotacja przekazywana jest na podstawie meldunków
miesięcznych składanych przez gminy za pośrednictwem aplikacji CAS. Należy pamiętać, iż
każdorazowo wykonanie wykazane w zapotrzebowaniu odnoszone jest do środków
przekazanych
gminie
w poprzednich miesiącach, a zapotrzebowanie na dany miesiąc korygowane jest o różnicę
między środkami przekazanymi a wydatkowanymi.
Dotacja w ramach rozdziału 85203 § 2010 naliczana jest w oparciu o miesięczne
meldunki
nt. liczby uczestników w środowiskowych domach samopomocy przekazywane w CAS,
natomiast w rozdziałach 85219 § 2030 oraz 85295 § 2030 procentowo, w zależności od
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środków pozostałych w planie gmin na pozostałe miesiące roku, w wysokości zapewniającej
prawidłową realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Na podstawie analizy wykazywanych potrzeb na bieżąco weryfikowany jest procent
wykorzystania dotacji w stosunku do planu po zmianach, co pozwala na niezwłoczne
dokonywanie zmian w planach dotacji gmin w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji
zadań.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKOMAZURSKIEGO
Edyta Jędrzejewska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie
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