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Uprzejmie informuję, iż w budżecie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na rok
2017 w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, stwierdzono niewielką nadwyżkę środków,
która może zostać przeznaczona na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej
w ramach rozdziału 85202 § 2130. Możliwość dofinansowania dotyczy jednostek w których
przebywają mieszkańcy umieszczeni w domu przed 1 stycznia 2004r. lub w późniejszym
terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem.
W związku z powyższym, proszę o pilne dokonanie rozeznania w zakresie wydatków
związanych z utrzymaniem standardów i zapewnieniem bezpieczeństwa w dps oraz przesłanie
informacji o wysokości śródków finansowych niezbędnych na ten cel w podziale
na poszczególne placówki wraz z uzasadnieniem oraz kosztorysem planowanych wydatków
zgodnie z załączonym wzorem wniosku.
Nadmieniam, iż zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 128 ustawy
o finansach publicznych, dofinansowanie zadań własnych ze środków budżetu państwa
nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, w związku z czym każdy wniosek
musi zawierać deklarację zabezpieczenia minimum 20% udziału środków własnych
w realizowanym zadaniu.
Jednocześnie, proszę o przeanalizowanie potrzeb w zakresie remontów w dps.
W przypadku gdy będą Państwo ubiegali się o dofinansowanie do prac stanowiących
inwestycje budowlane, zgodnie z prawem budowlanym, konieczne jest dołączenie programu
inwestycyjnego, zgodnego z przepisami § 6 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 grudnia
2010 roku w sprawie szczegółowego funkcjonowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U.
Nr 238 poz. 1579). Natomiast, w przypadku gdy po analizie planowanych do realizacji prac
uznają Państwo, że przy realizacji wnioskowanego zadania nie mają zastosowania zapisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa, proszę o złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie, zgodnie
z załączonym wzorem (załącznik 2).

Proszę jednocześnie o przesłanie zbiorczego wniosku z powiatu w podziale na
każdy dps funkcjonujący na terenie Państwa powiatu. Informacje przesłane
bezpośrednio z placówek oraz niezawierające wymaganej deklaracji, nie będą
uwzględniane.
Podkreślam, iż złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
Wzór formularza wniosku, dostępny jest na stronie internetowej WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl) w zakładce
POLITYKA SPOŁECZNA ->BUDŻET ->DPS.
Powyższe informacje, proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2017 r., za pośrednictwem platformy ePuap lub CU (z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego) oraz pocztą elektroniczną na adres:
ewa.kolanowska@uw.olsztyn.pl.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z Panią Ewą Kolanowską tel. 89 523 22 20.
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