Olsztyn, dnia 8 stycznia 2019 r.
WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Polityki Społecznej

PS-I.3125.2.2019
Starostwa Powiatowe
-wg rozdzielnikaUrząd Miasta Olsztyna
Urząd Miejski w Elblągu

W związku z zakończeniem roku budżetowego, przypominam o obowiązku
sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2018 rok
opublikowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, tj.:


wymagane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki:

Rozdział

85202 § 2130

85203 § 2110

85205 § 2110

85205 § 2110

85321 § 2110
85508 § 2110
85510 § 2110

Nazwa sprawozdania
Sprawozdanie z wydatków i kosztów w
Domach Pomocy Społecznej za 2018
rok oraz z dodatkowych środków na
dofinansowanie dps w zakresie
utrzymania standardów i zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców dla
Domów Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z wydatków w
Środowiskowych Domach Samopomocy
za IV kwartał 2018 roku
Rozliczenie środków przyznanych
w roku 2018 - autyzm
i niepełnosprawności sprzężone
Autyzm i niepełnosprawności sprzężone
dla MRPiPS
Informacje o wydatkach poniesionych
na realizacje programów korekcyjnoedukacyjnych i psychologicznoterapeutycznych
Informacje o wydatkach poniesionych
przez Specjalistyczne Ośrodku Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Informacja o wydatkach w ramach
realizacji rozdziału 85321 - Zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności
Dzieci cudzoziemskie - sprawozdanie
2018 (Finansowanie dzieci
cudzoziemskich w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych oraz w
rodzinach zastępczych w roku 2018)

Termin przekazania

Osoba do kontaktu

15 stycznia 2019 r.

Joanna Pieniak tel.
(89)523-27-25
Anna Cybulskadodatkowe środki
(89)523-26-49

15 stycznia 2019 r.

21 stycznia 2019 r.

Aneta PepłowskaDawid
tel. (89)523-24-04,
Karina AniołOrchowska
tel. (89)523-25-16

15 stycznia 2019 r.

Aneta Pepłowska-Dawid
tel. (89)523-24-04

15 stycznia 2019 r.

Aneta Pepłowska Dawid
tel. (89)523-24-04

15 stycznia 2019 r.

Anna Cybulska tel.
(89)523-26-49

15 stycznia 2019 r.

Joanna Pieniak tel.
(89)523-27-25

85508 § 2030
85508 § 2160

Sprawozdanie z realizacji „Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018”
Rozliczenie 2018 roku/Dodatek
wychowawczy

15 stycznia 2019 r.
15 stycznia 2019 r.

85510 § 2160

Rozliczenie 2018 roku/Dodatek do
zryczałtowanej kwoty

15 stycznia 2019 r.

85504 § 2110

Rozliczenie 2018 roku/ Dobry start
(300+)

15 stycznia 2019 r.



Joanna Pieniak tel.
(89)523-27-25
Klaudia Kłoda-Szczerba
tel. (89)523-23-38
Klaudia Kłoda-Szczerba
tel. (89)523-23-38
Iwona Jabłońska tel.
(89)523-24-25

wymagane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Symbol
sprawozdania

Nazwa sprawozdania

MRPiPS-03-R

Sprawozdanie roczne z udzielonych
świadczeń pomocy społecznej –
pieniężnych, w naturze i usługach

20 stycznia 2019 r.

SKL-EMRENT
1.2

Składki na ubezpieczenia emerytalnorentowe za 2018 rok

20 stycznia 2019 r.

SKL-ZDR 1.2c

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
2018 rok

20 stycznia 2019 r.

WRiSPZ-P

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z
wykonywania przez powiat zadań
innych niż realizacja dodatku
wychowawczego za okres od 2018-0701 do 2018-12-31

31 stycznia 2019 r.

Joanna Pieniak tel.
(89)523-27-25

15 stycznia 2019 r.

Klaudia KłodaSzczerba
tel. (89)523-23-38

7 stycznia 2019 r.

Iwona Jabłońska tel.
(89) 523-24-25

15 stycznia 2019 r.

Wioletta Reszka
Tel. (89)523-25-17

DWiDZK

SDS-P
SO2

Kwartalne zbiorcze sprawozdanie z
realizacji dodatku wychowawczego i
dodatku
do zryczałtowanej kwoty,
o którym mowa w art. 115 ust. 2a
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z
wykonywania przez powiat Programu
Dobry Start
Informacja o realizacji art. 19, pkt 6
Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie
Dużej Rodziny.

Termin przekazania

Osoba do kontaktu
Klaudia KłodaSzczerba
tel. (89)523-23-38
Olga Zarosa Raczkowska
tel. (89)523-23-09
Olga Zarosa –
Raczkowska
tel. (89)523-23-09

Powyższe sprawozdania należy przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem CAS, koniecznie z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Jednocześnie w związku z częstymi nieprawidłowościami w sprawozdaniach
nadsyłanych przez powiaty proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad przy
sporządzaniu przedmiotowych sprawozdań za 2018 rok. Informuję, iż niedopuszczalne jest
zatwierdzenie sprawozdań w których występują błędy. W przypadku, gdy reguły poprawności

w sprawozdaniu wskazują na błąd konieczne jest dołączenie do sprawozdań wyjaśnień
o przyczynach zaistnienia takiej sytuacji. Jeśli pojawią się trudności związane z wypełnieniem
poszczególnych części sprawozdania proszę o kontakt z odpowiednim pracownikiem, przed
ostatecznym terminem przekazania sprawozdania tak, aby wersje elektroniczne były
przesłane i korygowane przed ostatecznym terminem złożenia rozliczenia. Nieterminowe
składanie przez powiaty sprawozdań, skutkuje brakiem możliwości prawidłowego
i terminowego rozliczenia zadań przez województwo do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Przypominam, że w przypadku otrzymania przez środowiskowe domy samopomocy
oraz domy pomocy społecznej dodatkowych środków w sprawozdaniach kwartalnych należy
wykazać wszystkie otrzymane środki, również dodatkowe zwiększenia.
Ponadto zwracam uwagę, iż wysokość dochodów w tytułu odpłatności uczestników
za usługi świadczone przez Środowiskowe Domy Samopomocy, przekazane do tut. Urzędu,
należy ustalić odpowiednio z Urzędem Miasta/Starostwem Powiatowym. Kwota
przekazanych dochodów, wykazana w sprawozdaniu musi odpowiadać wysokości dochodów
faktycznie przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W załączeniu przekazuję również wzór sprawozdania z wydatkowania dodatkowych
środków dla Domów Pomocy Społecznej, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań
własnych, związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie
utrzymania standardów i zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach (załącznik nr 5). Wzór
sprawozdania dostępny jest również na stronie urzędu www.uw.olsztyn.pl w zakładce
Polityka Społeczna -> budżet -> DPS. Powyższe sprawozdanie odrębnie dla każdej zawartej
na poszczególne domy umowy należy przedłożyć do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku za pośrednictwem platformy ePuap lub CU
(z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) oraz pocztą elektroniczną
na adres: anna.cybulska@uw.olsztyn.pl.
Ponadto proszę o rozliczenie dotacji przekazywanych w ramach poniższych
rozdziałów, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do przedmiotowego pisma
i przesłanie ich do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019
roku za pośrednictwem platformy ePuap lub CU (z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) oraz pocztą elektroniczną na adresy niżej wymienionych pracowników:
 85156 § 2110 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, (załącznik nr 1 i 2 klaudia.kloda-szczerba@uw.olsztyn.pl),
 85321 § 2110 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, (załącznik nr 3 i 3A anna.cybulska@uw.olsztyn.pl)
 75515 § 2110 – Nieodpłatna pomoc prawna, (załącznik nr 4 – kaniol@uw.olsztyn.pl)
Zwracam uwagę, iż powyższe rozliczenia zawierają oświadczenia o prawidłowości
wykorzystania dotacji, które bezwzględnie muszą być podpisane przez Starostę/Prezydenta
Miasta.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z właściwym pracownikiem
nadzorującym przedmiotowe sprawozdanie.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

