BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPO ECZNEJ NA ROK 2007
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 593 z pó niejszymi zmianami).
- Strategia Rozwi zywania Problemów Spo ecznych Miasta Grudzi dza w latach 2004-2015
(Uchwa a Nr XXVIII/122/04 Rady Miejskiej Grudzi dza z dnia 27 pa dziernika 2004 r.), cel
operacyjny 1: „Wspieranie osób i rodzin b cych w trudnych sytuacjach yciowych w
wysi kach zmierzaj cych do odzyskania zdolno ci do samodzielnego funkcjonowania”,
zadanie 1.1.2: Opracowanie co roku bilansu potrzeb w zakresie pomocy spo ecznej.

1. Potrzeby w zakresie zada w asnych gminy.
1.1 Domy pomocy spo ecznej- zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego od
innych jednostek samorz du terytorialnego (koszty pobytu mieszka ców Grudzi dza
przebywaj cych w dps).
1.2 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w o rodkach wsparcia o zasi gu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj cych opieki.
1.3 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne.
1.4 Utrzymywanie o rodka pomocy spo ecznej, w tym zapewnienie rodków na
wynagrodzenia pracowników.
1.5 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze.
1.6 Pozosta a dzia alno -do ywianie.
1.7 Pozosta a dzia alno - dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
2. Potrzeby w zakresie zada zleconych gminie.
2.1 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne.
2.2 Zasi ki sta e.
2.3 Us ugi opieku cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Potrzeby w zakresie zada w asnych powiatu
3.1 Placówki opieku czo-wychowawcze.
3.2 Domy pomocy spo ecznej.
3.3 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w o rodkach wsparcia.
3.4 Organizowanie opieki w rodzinach zast pczych oraz udzielanie pomocy pieni nej na
cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
3.5 Mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej.

1. Wydatki na zadania w asne wykonywane przez gmin
1.1 Rozdzia 85202 – Domy pomocy spo ecznej
§ 4330 – zakup us ug przez jednostki samorz du
terytorialnego od innych jednostek samorz du
terytorialnego (koszty pobytu mieszka ców
Grudzi dza przebywaj cych w dps)
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Przew. wyk. 2006 r. – 670.000,00 z

Potrzeby 2007 r. – 979.200,00 z

146,2 %

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy spo ecznej dope nienie do pe nego kosztu
pobytu osób kierowanych do DPS po dniu 01.01.2004 r., poza odp atno ci mieszka ca,
ewentualn dop at zobowi zanej rodziny ponosi gmina kieruj ca. Prognozuje si , i na
koniec 2006 r. w domach pomocy spo ecznej na zasadzie przedstawionej powy ej przebywa
dzie 59 mieszka ców Grudzi dza kierowanych tam w latach 2004 – 2006. Przeniesienie
kosztów za tych mieszka ców na 2007 rok (przy za eniu kwoty dop aty uzupe nianej przez
gmin w wysoko ci 1.200 z do kierowanej osoby) przyj nale y nast puj co:
59 os. x 1.200 z x 12 m-cy = 849.600 z
Ponadto pomimo,
e O rodek przede wszystkim stara si b dzie zapewni pomoc
osobom starszym w postaci innych form pomocy (takich jak us ugi opieku cze w miejscu
zamieszkania, czy w mo liwych przypadkach skierowanie do Domu Dziennego Pobytu),
zaplanowa nale y na 2007 rok konieczno skierowania do dps kolejnych 18 mieszka ców
(tj. 9 redniorocznie), gdzie koszt ich pobytu nale y przyj :
9 os. x 1.200 z x 12 m-cy = 129.600 z
Tak wi c niezb dne rodki finansowe na dop at gminy Miasto Grudzi dz za pobyt
mieszka ców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2007 wyliczy
nale y w nast puj cy sposób: 849.600 + 129.600 = 979.200 z .
Z powy szych wylicze przyj nale y, e do zrealizowania tego zadania niezb dne s rodki
na rok 2007 w wysoko ci 979.200 z .

1.2 Rozdzia 85203 - O rodki wsparcia
Dom Dziennego Pobytu ul. Pi sudskiego 111
Przew.wyk.2006 r.-368.232,00 z
Dzia
852

Rozdzia
85203

§
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4520

Potrzeby 2007 r. – 412.000,00 z
Tytu
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.
Wyn.osobowe pracowników
Dodatkowe wyn.roczne
Sk adki na ubezp. spo eczne
Sk adki na fundusz pracy
Wynagrodzenia osobowe
Zakup mat. I wyposa enia
Zakup rodków ywno ci
Zakup leków i mat. medycznych
Zakup energii
Zakup us ug remontowych
Zakup us ug medycznych
Zakup pozosta ych us ug
Zakup us .dost pu do Internetu
Op aty z tyt.zakupu us .telef.komórk.
Op aty z tyt.zakupu us .telef.stacj.
Podróze s bowe krajowe
Ró ne op aty i sk adki
Odpis na ZF S
Op aty na rzecz bud etów
jedn.sam.teryt.
Razem

111,90%
Potrzeby
2007
3.000,00
191.200,00
14.700,00
35.800,00
5.000,00
1.900,00
9.500,00
81.600,00
100,00
19.400,00
25.000,00
500,00
12.100,00
900,00
900,00
2.000,00
900,00
200,00
6.900,00
400,00
412.000,00
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Do Domu Dziennego Pobytu ucz szcza 75 osób – rednia obecno ci mie ci si pomi dzy
62-67 osób dziennie – w wieku w przedziale 67 – 80 lat. Poza tym raz w tygodniu spotyka si
grupa 20 – 30 osób spoza Domu w tzw. „Dniu otwartym”.
W bilansie potrzeb na rok 2007 DDP wykaza koszty utrzymania placówki na poziomie
412.000,00 z . Kwot wydatku 412.000,00 z nale y pomniejszy o kwot dochodu/
odp atno za wy ywienie / 80.000,00 z , co stanowi kwot wydatku 332.000,00 z .
Omówienie bud etu:
§ 3020 obejmuje kwot nale nego wy ywienia personelu kuchni,
§ 4010, 4040 ,4110, 4120, 4170 obejmuj wynagrodzenia personelu i tzw. „pochodne”,
§ 4210 obejmuje zakup niezb dnych materia ów: biurowych, do remontu, chemicznych do
utrzymania czysto ci w Domu, drobnych materia ów do terapii zaj ciowej, zakup odzie y
ochronnej dla uprawnionych pracowników, codziennej prasy, wymaganych programów
komputerowych, drobnego sprz tu do wyposa enia kuchni, placówki,
§ 4220 zakup rodków ywno ci – zwrot kwoty tego paragrafu poprzez odp atno
podopiecznych. W chwili obecnej tylko za 1 osob koszty ponosi bud et,
§ 4260 obejmuje niezb dne koszty sta e utrzymania placówki – ogrzewanie z OPEC, energi
elektryczn , gazow , wod ,
§ 4270 zakup us ug remontowych – planujemy dostosowanie placówki do potrzeb przepisów
ppo . oraz remont balkonów,
§ 4280 zakup us ug medycznych – konieczne badania personelu,
§ 4300 zakup pozosta ych us ug – obejmuje konieczne przegl dy instalacji gazowej,
elektrycznej, wentylacyjnej, us ugi informatyka, deratyzacji, szkolenia, op aty za cieki,
wywóz mieci, rycza t za samochód, prowizje bankowe, inspektora nadzoru, op ata RTV,
awarie,
§ 4430 – ubezpieczenie obiektu,
Pozosta e paragrafy zgodnie z przeznaczeniem.
W bilansie potrzeb na rok 2007 nale oby równie uj koszty ewentualnej inwestycji w
zakresie odnowienia elewacji z jednoczesnym ociepleniem obiektu – koszt ok. 139 000,00 z .
Jednak w chwili obecnej nie jest to inwestycja niezb dna.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy O rodku Profilaktyki Uzale nie i Interwencji
Kryzysowej z Izb Wytrze wie
Przew.wyk.2006 r.- 109.500,00 z

Potrzeby 2007 r. – 92.000,00 z

84,02 %

Kwota dotycz ca potrzeb na rok 2007 wynosi 92.000,00 z ., szczegó y ilustruje tabela:
Lp
1
2

Wyszczególnienie
Wydatki osobowe
Wydatki rzeczowe:
a)utrzymanie obiektów
b)remonty
c)utrzymanie podopiecznych
d)inne
3
inwestycje
RAZEM

Plan 2007
26.900,00
23.000,00
4.000,00
26.500,00
11.600,00
-92.000,00

W zakresie potrzeb na 2007 rok w ciwe by oby zwi kszenie wymiaru zatrudnienia o jeden
etat.
-1/2 etatu do cz ci administracyjno-ksi gowej
-zwi kszenie o ½ etatu dla pracownika socjalnego
co stanowi czn kwot 27.000,00z
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W zakresie utrzymania podopiecznych w ciwa wydaje si realizacja programów
korekcyjno-edukacyjnych jako element indywidualnych programów wychodzenia z
bezdomno ci – 10.000,00 z .

1.3 Rozdzia 85214 – zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na
ubezpieczenia spo eczne
Przew.wyk. 2006 r.
Potrzeby 2007 r.
wiadczenia spo eczne - 6.848.766,00 z
9.797.532,00 z
Sk adka na ubezp.spo . 1.234,00 z
2.468,00 z
dotacja Wojewody + 2.909.933,00 z
____________________________________________________________
9.759.933,00 z
9.800.000,00 z

100,4%

w tym nieznana kwota dotacji od Wojewody

Na realizacj zada w asnych w niniejszym zakresie gmina miasto Grudzi dz
potrzebuje rodki finansowe rz du 9.800.000 z . Struktura wydatków przedstawia si
nast puj co:
ZADANIE

2004

Podstawowe potrzeby
ywno , ziemniaki, rodki
czysto ci, bielizna osobista i
po cielowa, remont
mieszkania, wydatki
mieszkaniowe, okulary
dowody osobiste, itp.)
W/w potrzeby realizowane
by y równie w formie
zasi ków okresowych
z dotacji od Wojewody

Leki, leczenie

Opa

Ubranie
Zasi ek celowy
specjalny
(przede wszystkim
opa )

5.715.736,10

w tym zasi ki
okresowe:

2005

7.548.259,10

w tym zasi ki
okresowe:

Przew. wyk.
2006

7.287.499,00

w tym zasi ki
okresowe:

Potrzeby
2007

7.230.132,00

899.985,02

2.595.237,24

2.909.933,00

w tym nieznana
kwota dotacji od
Wojewody

155.607,00

208.011,50

220.000,00

230.000,00

1.069.180,00

1.137.280,00

1.400.000,00

1.450.000,00

382.973,00

596.950,00

620.000,00

650.000,00

115.055,00

175.086,64

215.000,00

220.000,00

10.611,84

13.346,00

16.200,00

17.400,00

822,08

1.304,00

1.234,00

2.468,00

9.680.237,24

9.759.933,00

9.800.000,00

leki,

Sprawienie pogrzebu
Sk adki na
ubezp.emrent.z tytu u opieki nad
cz onkiem rodziny

Razem zadania
asne

(wcze niej
zadanie
zlecone)

7.449.985,02
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Na realizacje potrzeb wymienionych w rozdziale 85214 potrzebna jest czna kwota
9.800.000 z . Powy sze zadania finansowane s z dwóch róde , tj. ze rodków gminy oraz w
ramach przyznanej dotacji od Wojewody. Na dzie dzisiejszy nieznana jest kwota dotacji na
rok 2007. Oszacowana kwota zadania jest niezb dna aby zachowa pomoc na
dotychczasowym niepogorszonym jako ciowo poziomie.
Podobnie jak w roku 2006 – zgodnie z art. 147 w/w ustawy – gmina powinna otrzyma
dotacj celow od Wojewody na pokrycie wydatków na zasi ki okresowe w minimalnych
wysoko ciach.
W roku 2007 minimalna wysoko zasi ku okresowego pozostaje na poziomie roku 2006
i wynosi:
− dla osoby samotnie gospodaruj cej – 35% ró nicy mi dzy kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodaruj cej, a dochodem tej osoby,
− w przypadku rodziny – 25% ró nicy mi dzy kryterium dochodowym rodziny,
a dochodem rodziny.
W roku 2006 w ramach rozdzia u 85214 przewiduje si obj cie pomoc oko o 5.600
rodzin. W 2007 roku nie przewiduje si wzrostu ilo ci osób korzystaj cych z pomocy
i przyjmuje si liczb zbli on do przewidywanej w roku 2006. Planuje si skierowa pomoc
do rodowisk dotkni tych m.in. takimi dysfunkcjami jak: bezrobocie, niepe nosprawno ,
bezdomno , bezradno w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych, czy te d ugotrwa a
choroba.
W ramach zada w asnych gminy o charakterze obowi zkowym op acane s równie
sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2006 r. dotyczy o to jednej osoby, w 2007
r. udzielenie tej formy pomocy dotyczy mo e 2 osób.

1.4 Rozdzia 85219 – O rodki pomocy spo ecznej
Przew. wyk. 2006 r. - 3.148.507,00 z

Potrzeby 2007 r.- 3.500.016,00 z

111,20%

%

§
Dzia

Rozdz.

852

85219

Tytu

3020

Przewidywane
wykonanie
2006 r.
8.786,00

Plan na
2007 r.
9.200,00

104,7

1.954.327,00

2.134.600,00

109,2

8.322,00

14.544,00

174,8

138.215,00

157.500,00

114,0

Nag.i wyd.os.nie zal.do wyn.
4010
Wynag.osobowe pracownik
4019
Wynag.osobowe pracownik
4040
Dodat. wynagr. roczne
4049

-

1.844,00

-

Dodat. wynagr. roczne
4110

360.405,00

382.100,00

106,0

1.488,00

2.929,00

196,8

50.584,00

53.700,00

106,2

204,00

402,00

197,1

33.147,00

37.400,00

112,8

Sk ad. na ubezp.spo eczne
4119
Sk ad. na ubezp.spo eczne
4120
Sk ad. na Fundusz Pracy
4129
Sk ad. na Fundusz Pracy
4140 Wp aty na PFRON
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4170
4178
4210
4218
4219
4260

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup mater. i wyposa en.
Zakup mater. i wyposa en
Zakup mater. i wyposa en

2.000,00
1.600,00
108.398,00
10.584,00
2.986,00
80.124,00

2.000,00
3.200,00
91.000,00
1.354,00
610,00
86.000,00

100,0
200,0
83,9
12,8
20,4
107,3

12.500,00

12.500,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

154.379,00

168.800,00

109,3

30.400,00
1.496,00
-

41.553,00
4.691,00
25.000,00

136,7
313,6

5.900,00

5.200,00

88,1

1.000,00

1.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

500,00

500,00

100,0

32.350,00

32.000,00

98,9

306,00

1.650,00

539,2

200,00

200,00

100,0

1.560,00

1.600,00

102,6

64.175,00

64.500,00

100,5

245,00

489,00

199,6

1.426,00
8.000,00

1.500,00
8.000,00

105,2
100,0

Zakup energii
4270
Zakup us ug remontowych
4280
Zakup us ug zdrowotnych
4300
Zakup us ug pozosta ych
4308 Zakup us ug pozosta ych
4309 Zakup us ug pozosta ych
4340 Zakup us ug rem.- konserw.
dot. obiektów zabytkowych
cych w u ytk. jedn.
bud .
4350
Zakup us ug dost pu do sieci
Internet
4360
Op aty z tytu u zakupu us ug
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
4370
Op aty z tytu u us ug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4390
Zakup us ug obejmuj cych
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
4410
Podró e s bowe krajowe
4418
Podró e s bowe krajowe
4420
Podró e s bowe zagran.
4430
Ró ne op aty i sk adki
4440 Odpisy na zak adowy
fundusz wiadcze
socjalnych
4449 Odpisy na zak adowy
fundusz wiadcze
socjalnych
4520 Op .na rzecz b.jed.sam.ter.
4700 Szkolenia pracowników
nieb cych cz onkami
korpusu s by cywilnej
4708 Szkolenia pracowników

5.400,00

64.950,00 1202,8
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W tym

nieb cych cz onkami
korpusu s by cywilnej
4740 Zakup materia ów
papierniczych do sprz tu
drukarskiego i urz dze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów kom. w
tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek bud etowych
6060 Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
bud etowych
Razem
Paragrafy z ko cówk 0
paragrafy z ko cówka 8
paragrafy z ko cówka 9

20.000,00

20.000,00

100,0

10.000,00

30.000,00

300,0

-

-

-

-

-

-

3.148.507,00
3.085.476,00
48.290,00
14.741,00

3.500.016,00
3.361.800,00
112.707,00
25.509,00

111,2
109,0
233,4
173,0

W rozdziale 85219 potrzeby na rok 2007 ulegaj zwi kszeniu o 11,2 %. Wi e si to ze
wzrostem wydatków na:
- wynagrodzenie i pochodne jako skutek zaplanowania zatrudnienia audytora wewn trznego
- us ugi pocztowe i prowizje bankowe w zwi zku ze zwi kszeniem si ilo ci wiadcze i
wydawanych decyzji w ramach programu „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania”
- zakup nowego sprz tu, oprogramowania i licencji komputerowych spe niaj cych warunki
homologacji okre lone przez MPiPS
- realizacj projektu wspó finansowanego z EFS „Wiedza to sukces” (szkolenie kadry
MOPR).

1.5 Rozdzia 85228 – Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze
Przew.wyk.2006 r.-1.206.240,00 z

Potrzeby 2007 r.- 1.300.058,40 z

107,7%

wiadczenie us ug opieku czych nale y do zada w asnych gminy o charakterze
obowi zkowym.
W 2004 roku pomoc w formie us ug opieku czych obj tych zosta o 368 osób, w roku
2005 - 325 osób, natomiast w 2006 r. przyj mo na ilo osób wymagaj cych tej formy
pomocy w granicach 340-345 osób. Zauwa alny jest w 2006 r. w stosunku do roku 2005
wzrost ilo ci osób korzystaj cych z tej formy pomocy (stan na wrzesie 2005 r. 307 osób,
natomiast w 2006 r. stan na wrzesie – 320 osób). Specyfika niniejszego zadania wynika ze
stale zmieniaj cej si ilo ci podopiecznych i tym samym ci ej zmiany ilo ci godzin
wiadczonych us ug.
Stawka za 1 roboczogodzin wiadczonych us ug od kilku lat pozostaje na tym samym
poziomie (us ugi opieku cze – 7,00 z , specjalistyczne us ugi opieku cze – 7,20 z ). Bior c
pod uwag zmiany wysoko ci minimalnego wynagrodzenia maj ce bezpo redni wp yw na
podniesienie kosztów pracy jak równie uwzgl dniaj c inne czynniki jak chocia by wzrost
kosztów paliwa koniecznym jest zwi kszenie kwoty stawki za jedn roboczogodzin
odpowiednio do 7,60 z i 7,80 z .
Na podstawie analizy danych z roku 2006 redniomiesi czna ilo godzin wiadczonych
us ug opieku czych wynosi – 8.560, natomiast specjalistycznych us ug opieku czych – 5.549.
Realizuj c t form pomocy przez okres 12 miesi cy przy zwi kszonym koszcie za jedn
roboczogodzin o 60 groszy, tj. odpowiednio z 7,00 z na 7,60 z i 7,20 z na 7,80 z wydatki
zamkn si kwot 1.300.058,00 z .
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1.6 Rozdzia 85295 – Pozosta a dzia alno
Przew.wyk.2006 r.- 4.259.712,00 z

-do ywianie

Potrzeby 2007 r.-6.216.000,00 z

145,93%

W roku 2006 do ywianie realizowane jest w ramach ustanowionego programu
wieloletniego „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania”. Realizacja programu przewidziana
jest na lata 2006 – 2009. Programem tym obejmuje si poza dzie mi równie i osoby doros e
w tym: osoby stare, chore oraz niepe nosprawne. Ide programu jest zapewnienie jak
najwi kszej liczbie osób pomocy w formie posi ku. Ustanowiony program jest inicjatyw
wieloletni , gdzie ustawodawca zak ada, i z ka dym rokiem realizatorzy programu b
odchodzi od pomocy finansowej w kierunku pomocy w naturze, to jest w postaci posi ku lub
wiadczenia rzeczowego (np. talonu ywno ciowego). Wobec powy szego w roku bie cym
tutejszy o rodek realizuje zadanie przyznaj c osobom i rodzinom znajduj cym si w
niedostatku – obok pomocy finansowej - posi ki w naturze realizowane przez bary oraz talony
ywno ciowe realizowane w sklepach. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji
jak i rodków w asnych gminy. Na realizacj tego zadania w 2006 r. gmina przeznaczy a
kwot 852.000,00z , natomiast Wojewoda na podstawie zawartego porozumienia przyzna
rodki w kwocie 3.407.770,00z .
Potrzeby na rok 2007 r. uwzgl dniaj do ywianie w nast puj cych formach:
- do ywianie dzieci w szko ach podstawowych i gimnazjalnych. Zak ada si , e liczba dzieci
obj tych t form pomocy nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie roku bie cego, tj.
ok. 2.100 uczniów.
- posi ki w barach i jad odajniach. Planowana liczba podopiecznych w tym zakresie kszta tuje
si na poziomie 1200 osób.
- zasi ek celowy na zakup posi ku. W roku 2007 istnieje potrzeba przyznania tej formy
pomocy dla 4110 osób.
Wysoko
wiadcze pozostanie na poziomie roku 2006, tj. koszt posi ków wyniesie 4 z , a
zasi ków celowych 70 z .
Po zabezpieczeniu potrzeb w zakresie do ywiania dzieci w szko ach pozosta a kwota
cznie ze rodkami przewidywanymi od Wojewody, których wielko okre lona zostanie
dopiero w porozumieniu zawartym pomi dzy Wojewod , a gmin Grudzi dz, przeznaczona
dzie na realizacj pomocy dla pozosta ych grup wy ej wskazanych osób (ponad 5.000 osób
miesi cznie). Chc c obj pomoc wszystkie w/w osoby konieczne jest zabezpieczenie
kwoty rz du 6.216.000 z . Znaczny wzrost potrzeb w tym zakresie w roku 2007 w stosunku
do roku 2006 wynika z faktu, i przy planowaniu uwzgl dniono wszystkie osoby
kwalifikuj ce si do pomocy jednocze nie przyjmuj c, i wiadczenia b
realizowane przez
okres 12 m-cy. W roku 2006 w pomoc na wi ksz skal uruchomiono dopiero od po owy
roku z uwagi na pó ne przekazanie dotacji przez Wojewod co spowodowa o, i nie
wszystkie osoby kwalifikuj ce si obj to t form pomocy.
Dodatkowo nale y podkre li , i gmina ma obowi zek zaanga owa rodki w asne w
wysoko ci 40% ogólnej kwoty zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Wojewoda mo e wyrazi zgod na zmniejszenie udzia u gminy do 20%.

1.7 Rozdzia 85295 – Pozosta a dzia alno (§ 2820 dotacja celowa z bud etu
na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych
do realizacji stowarzyszeniom)
Przew. wyk. 2006 r. – 399.500,00 z

Potrzeby 2007 r. – 444.000,00 z

111,14%
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Zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr
64 poz. 593 z pó n. zm.) cz
zada pomocy spo ecznej zlecana b dzie podmiotom
uprawnionym (organizacje pozarz dowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, ko cio y i
zwi zki wyznaniowe) w drodze og oszenia otwartych konkursów ofert.
W obszarze pomocy spo ecznej (rozdzia 85295) zadania realizowane b
w stosunku do
osób bezdomnych i ubogich w nast puj cym zakresie:
1) Udzielenie schronienia bezdomnym m czyznom z terenu Grudzi dza, obejmuj cego
równie zabezpieczenie niezb dnej odzie y i jednego gor cego posi ku,
2) Przygotowanie i wydawanie posi ków dla osób bezdomnych i znajduj cych si w
niedostatku z terenu Grudzi dza
3) Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie
ni dla osób
bezdomnych i znajduj cych si w niedostatku z terenu Grudzi dza,
4) Organizowanie pomocy ywno ciowej dla osób yj cych w niedostatku i bezdomnych
(paczki wi teczne, organizacja kolacji wigilijnej ),
5) Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin korzystaj cych z pomocy
spo ecznej, zamieszka ych na terenie Grudzi dza
6) Organizacja tygodniowego wypoczynku obejmuj cego ca odzienne wy ywienie, nocleg
oraz ca odobow opiek dla dzieci z rodzin korzystaj cych z pomocy spo ecznej
7) Dystrybucja ywno ci w ramach Programu przekazywania ywno ci dla najubo szej
ludno ci Unii Europejskiej PEAD…
Ad.1) Udzielenie schronienia bezdomnym m czyznom z terenu Grudzi dza, obejmuj cego
równie zabezpieczenie niezb dnej odzie y i jednego gor cego posi ku.
rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kszta tuj
si na poziomie 154.000,00z ( rok 2006 – 150.000,00).
Ilo bezdomnych m czyzn zamieszkuj cych schronisko i noclegowni w latach 2004 2006 (dane za okres od stycznia do czerwca) przedstawia si nast puj co:
2004
ilo

bezdomnych ogó em

2005

2006 (I-VI)

80

99

112

w tym z G-dza

43

62

72

w tym bez dochodu

33

51

53

Roczna ilo
osobodni w schronisku w roku 2004 wynosi a 10.805 (schronisko) i
2.740(noclegownia), w roku 2005 kszta towa a si na poziomie 12.283 (schronisko) i
2.267(noclegownia).Liczba osobodni w roku 2006 w okresie od stycznia do czerwca stanowi
4.943 w schronisku oraz 1.791 w noclegowni (dla porównania w roku 2005 w okresie od IVI/06 liczba osobodni wynosi a odpowiednio: 6.531 w schronisku i 872 w noclegowni).
Nast pi wyra ny wzrost liczby bezdomnych otrzymuj cych schronienie na terenie
noclegowni, dlatego zak ada si , i liczba osobodni w roku 2006 zamknie si maksymalnie
11.330 w schronisku oraz 3000 w noclegowni.
W kwestii dotycz cej kosztów utrzymania z uwagi na wzrost kosztów zw aszcza ywno ci
planuje si , e w roku 2007 koszt dziennego utrzymania 1 osoby b dzie wynosi ok. 25 z w
przypadku schroniska oraz 12 z w przypadku noclegowni. Gmina dotuje koszt zadania w
oko o 50%.
Dotacja wyniesie wi c 154.000,00 z , co wynika z nast puj cego dzia ania:
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11.330 osobodni w schronisku x 12 z = 135.960,00 z
3.000 osobodni w noclegowni x 6 z = 18.000,00 z
ogó em
153.960,00 z

Ad.2) Przygotowanie i wydawanie posi ków dla osób bezdomnych i znajduj cych si w
niedostatku z terenu Grudzi dza.
rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007
kszta tuj si na poziomie 173.000,00 z .
Zapewnienie posi ków osobom bezdomnym i znajduj cych si w niedostatku jest ze wzgl du
na swoje przeznaczenie jednym z najwa niejszych zada gminy. Kwota dotacji dotyczy
posi ków wydawanych w ilo ci rednio 720 dziennie. Planuje si , e koszt jednego posi ku w
roku 2007 wyniesie 1,60 z .
Kwot dotacji wyliczono w nast puj cy sposób:
720 osób x 0,80 z (50% kosztu posi ku) x 303 dni ywieniowe = 173.952,00 z
W roku 2006 dotacja na realizacj niniejszego zadania wynosi a 152.000 z , wzrost dotacji
jest konieczny z uwagi wzrost cen artyku ów ywno ciowych.
Ad.3) Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie
bezdomnych i znajduj cych si w niedostatku z terenu Grudzi dza.

ni dla osób

rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kszta tuj si
na poziomie 21.000,00 z (w roku 2006 -20.000,00).
Osoby z trudn sytuacj materialn potrzebuj ce pomocy w zakresie zakupu leków czy
rodków opatrunkowych a tak e osoby chc ce skorzysta z ni (zw aszcza bezdomni) b
mog y liczy na pomoc dzi ki przyznanej dotacji z bud etu miasta. rednio dziennie z w/w
wsparcia korzysta kilkadziesi t osób bezdomnych i zagro onych marginalizacj spo eczn .
Na udzielenie podstawowej pomocy medycznej przewiduje si 16.000,00 z , natomiast na
prowadzenie
ni 5.000,00 z . Bior c pod uwag wzrost ilo ci podopiecznych oraz ci y
wzrost cen leków oraz rodków higienicznych dotacja na rok 2007 ulegnie podwy szeniu.

Ad.4) Organizowanie pomocy ywno ciowej dla osób yj cych w niedostatku i bezdomnych
(paczki wi teczne, organizacja kolacji wigilijnej ).
rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kszta tuj
si na poziomie:
- Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich dla 450 -500 osób (osoby uczestnicz ce otrzymaj
posi ek do spo ycia na miejscu, posi ek na wynos (na wi ta), owoce, s odycze dla dzieci
16.000,00 z
-paczki wi teczne na Bo e Narodzenie i Wielkanoc dla rodzin (750 rodzin po 20 z )
15.000,00 z
-dla dzieci (100 dzieci po 15 z )

15.000,00 z

W roku 2006 dotacja na Wigili wyniesie 16.000,00z oraz na paczki wi teczne 15.000,00z
dla rodzin (Wielkanoc -4.000,00z , Bo e Narodzenie 11.000,00z ) i 15.000,00z dla dzieci.
Dotacja na rok 2007 jest równa rodkom przyznanym w roku 2006.
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Ad.5) Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin korzystaj cych z pomocy
spo ecznej, zamieszka ych na terenie Grudzi dza

rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2006 kszta tuj si
na poziomie 2.000,00 z .
W roku 2006 gmina przekaza a dotacj na organizacj festynu w takiej samej kwocie. W
zabawie uczestniczy o 200 dzieci wytypowanych przez Miejski O rodek Pomocy Rodzinie w
Grudzi dzu.

Ad.6) Organizacja tygodniowego wypoczynku obejmuj cego ca odzienne wy ywienie,
nocleg oraz ca odobow opiek dla dzieci z rodzin korzystaj cych z pomocy spo ecznej.
rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kszta tuj si
na poziomie 40.000,00 z .
W roku 2006 z wypoczynku letniego skorzysta o 100 dzieci pochodz cych z rodzin
korzystaj cych z pomocy spo ecznej. Na ten cel gmina przeznaczy a 10.000,00 z (100 z na
ka de dziecko). W roku 2007 z uwagi na znacznie wi ksze potrzeby o rodka w tym zakresie
planuje si obj t form pomocy 200 dzieci pochodz cych z rodzin korzystaj cych z
pomocy spo ecznej. W zwi zku ze wzrostem cen ywno ci, kosztów transportu i utrzymania,
koszt dofinansowania na jedno dziecko wyniesie 200 z . Dotychczasowa kwota 100 z na
osob by a kwot symboliczn , która nawet przy udziale rodków w asnych organizacji
pozarz dowych nie gwarantowa a zapewnienia wypoczynku letniego dzieciom na
odpowiednim poziomie. Potrzeby na rok 2007 w tym zakresie wynosz 40.000 z .
Ad.7) Dystrybucja ywno ci w ramach Programu przekazywania ywno ci dla najubo szej
ludno ci Unii Europejskiej PEAD …
rodki niezb dne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kszta tuj si
na poziomie 8.000,00 z zak adaj c, e Program PEAD zostanie uruchomiony i gmina –
miasto Grudzi dz otrzyma ywno do podzia u dla jej mieszka ców.
W roku 2006 zadanie tego typu by o realizowane pod nazw : Dystrybucja ywno ci w
granicach od 190 do 200 ton w ramach programu Dostarczanie ywno ci dla najubo szej
ludno ci Unii Europejskiej 2006 z przeznaczeniem dla rodzin yj cych w niedostatku
korzystaj cych z pomocy spo ecznej. Dotacja na ten cel wynosi a 7.500,00 z . W roku
przysz ym potrzeby zwi ksz si do kwoty 8.000,00 z w zwi zku ze wzrostem kosztów
transportu.
W roku 2006 by o równie realizowane zadanie z zakresu pomocy spo ecznej zlecone
PKPS, którego nie planuje si w roku 2007, tj. udzielenie schronienia bezdomnym kobietom i
matkom z dzie mi. Dotacja na ten cel wynosi a w roku bie cym 12.000,00 z . Zadanie by o
realizowane przez okres pierwszych 3 miesi cy roku 2006. Od dnia 1 kwietnia 2006 roku
schronisko nie funkcjonuje w ramach PKPS, ale przy O rodku Profilaktyki Uzale nie i
Interwencji Kryzysowej z Izb Wytrze wie (patrz p. 1.2).
Poni sza tabela obrazuje w przejrzysty sposób potrzeby na realizacje powy szych zada w
rozbiciu na lata 2004-2007.
Zadanie

2004

2005

2006

1.Zapewnienie schronienia
bezdomnym m czyznom z
terenu Grudzi dza,

143.000,00

150.000,00

150.000,00

Potrzeby 2007
154.000,00
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2.Zapewnienie schronienia
bezdomnym kobietom z
terenu Grudzi dza
3.Zagwarantowanie
bezp atnych posi ków
osobom yj cym w
niedostatku
4.Podstawowa pomoc
medyczna i nia dla osób
bezdomnych i yj cych w
niedostatku
5.Pomoc ywno ciowa
(paczki wi teczne,
organizacja kolacji
wigilijnej dla osób
bezdomnych i ubogich).
5.1 Paczki dla rodzin

5.2 Paczki dla dzieci
5.3. Kolacja Wigilijna
6.Dystrybucja ywno ci w
ramach PEAD
7.Organizacja imprez
7.1 Festyn integracyjny

45.000,00

48.000,00

12.000,00

-

132.000,00

152.000,00

152.000,00

173.000,00

12.635,00
(bez ni)

20.000,00
(z ni )

20.000,00

21.000,00

10.000 (Caritas
dzieci+rodziny)

15.000,00

4.000 (PKPS)
1.710 (PCK)
16.000

15.000

15.000,00

15.000,00

16.000

16.000,00

16.000,00

-

5.000

7.500,00

8.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

-

10.000

10.000

40.000,00

365.345,00

433.000,00

399.500,00

444.000,00

7.2 Wypoczynek letni
RAZEM

15.000,00
15.000,00

2. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gmin .
2.1 Rozdzia 85213–sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej
oraz niektóre wiadczenia rodzinne
Przew. wyk. 2006 – 191.008,00 z

Potrzeby 2007 – 197.950,00 z

103,6 %

Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne op acana jest za niektóre osoby pobieraj ce
wiadczenia rodzinne. Odprowadzane s one równie od zasi ków sta ych, które to
przys uguj cego osobie pe noletniej ca kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepe nosprawno ci, je eli osoba ta nie podlega obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytu u. W roku 2006 sk adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi a 8,75 % kwoty
zasi ku sta ego, natomiast w 2007 r. wynosi b dzie 9,00 % podstawy wymiaru. Planuj c
potrzeby na 2007 r. uwzgl dnia si wzrost ilo ci osób korzystaj cych z zasi ku sta ego oraz
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wzrost stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie zdrowotne o 0,25%. Wobec tego do
pe nej realizacji zadania niezb dna jest kwota 197.950 z .

2.2 Rozdzia 85214 - zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przew. wyk. 2006 – 1.749.544,00z

Potrzeby 2007 – 1.864.520,00 z

106,6 %

Zasi ek sta y jest wiadczeniem obligatoryjnym przys uguj cym osobie pe noletniej
(samotnej jak i w rodzinie), ca kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepe nosprawno ci.
W roku 2004 pomoc w formie zasi ku sta ego obj tych zosta o 461 osób, w roku 2005 – 512,
natomiast w 2006 r. przyj mo na ilo osób wymagaj cych tej formy pomocy w granicach
527-530 osób w stosunku rocznym.
Dla pe nej realizacji zadania niezb dna jest kwota rz du 1.864.520 z .

2.3 Rozdzia 85228 – us ugi opieku cze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Przew. wyk.2006 – 96.000,00z

Potrzeby 2007 – 134.894,00 z

140,5 %

W roku 2004 pomoc w formie specjalistycznych us ug dla osób z zaburzeniami
psychicznymi obj tych zosta y 22 osoby (16.760 godzin), w roku 2005 – 19 osób (13.423
godziny), natomiast w 2006 przewiduje si obj cie pomoc 20 osób (13.334 godzin). Z uwagi
na rosn ce potrzeby mieszka ców w zakresie tych us ug kwota niezb dna do realizacji
zadania wynosi 134.894 z .

3.Wydatki na zadania w asne wykonywane przez powiat
3.1 Rozdzia 85201 – Placówki opieku czo-wychowawcze
Przew. wyk. 2006 r. – 2.552.000,00 z

Potrzeby 2007 r. – 2.646.400,00 z

103,7 %

Aktualnie na terenie Grudzi dza funkcjonuj dwie placówki opieku czo-wychowawcze tj.
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz Dom Rodzinny. Centrum jest
placówk wielofunkcyjn wype niaj
nast puj ce zadania:
1. Socjalizacyjne – umo liwiaj ce prawid owy rozwój wychowanków przebywaj cych na
podstawie postanowie S du Rodzinnego.
2. Interwencyjne – daj ce mo liwo pobytu dzieci przyjmowanych w ramach interwencji
oraz niemowl t przygotowywanych do adopcji lub innej rodzinnej formy opieki
zast pczej.
3. Dziennej Grupy Wsparcia wraz z prowadzonym hostelem.
4. Poradni Rodzinnej w zakresie poradnictwa i terapii rodzin biologicznych wychowanków
rodzin zast pczych i adopcyjnych.
5. Poradnictwa, terapii i diagnozy dzieci – ofiar przemocy (w tym równie przemocy
seksualnej) wraz z hostelem umo liwiaj cym krótkotrwa y, ca odobowy pobyt w
placówce.
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Natomiast Dom Rodzinny jest placówk opieku czo-wychowawcz typu rodzinnego gdzie
na podstawie postanowie s du przebywaj w niej wychowankowie do momentu ich
usamodzielnienia. Powy sze placówki posiadaj odpowiedni baz lokalow i s w pe ni
nowocze nie wyposa one w niezb dne urz dzenia i sprz ty spe niaj c wymagania
obowi zuj cego standardu. Jedynym mankamentem jest permanentne przekroczenie w
CPDiPR okre lonego w standardach stanu statutowego wychowanków. Wed ug stanu
statutowego w istniej cych placówkach powinno przebywa
cznie 88 dzieci, w Centrum
Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego stan ten okre lony jest na 81, a w Domu
Rodzinnym 7 dzieci. Jednak z powodu coraz wi kszej liczby postanowie s du rodzinnego
dotycz cych zapewnienia nieletnim ca odobowej opieki i wychowania, w CPDiPR
przebywa ponad stan oko o 15 wychowanków. Ponadto rednio ok. 20 osób oczekuje na
skierowanie do placówek z powodu braku miejsc. W zwi zku z tym dalsze zwi kszenie
stanu przebywaj cych w CPDiPR wychowanków jest praktycznie niemo liwe. Zachodzi
wi c konieczno kierowania nieletnich do placówek na terenie innych powiatów, ale jest to
niezwykle trudne na skutek ograniczonych miejsc w w/w placówkach. Dzia aniem
niweluj cym to niekorzystne zjawisko b dzie w roku 2007 próba tworzenia nowych
placówek opieku czo-wychowawczych typu rodzinnego. Aktualnie odbywa si nabór
rodzin gotowych podj si tego zadania i zorganizowanie im specjalistycznego szkolenia.
W przypadku uruchomienia kolejnych Domów Rodzinnych koniecznym b dzie
pozyskanie niezb dnych rodków na wyposa enie i bie
ich dzia alno . Koszty te s
trudne do oszacowania, ale mog si ga w zale no ci od ilo ci placówek i dzieci w nich
przebywaj cych kilkaset tysi cy z otych.

§ 2320 – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania
bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego (op ata
za pobyt dzieci w placówkach opieku czo-wychowawczych
na terenie innych powiatów)
Przew. wyk. 2006 r. – 780.000,00 z

Potrzeby 2007 r. – 853.600,00 z

109,4 %

Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, wydatki na utrzymanie dziecka
w placówce, w wysoko ci redniego miesi cznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce
(publikowanego w wojewódzkim dzienniku urz dowym) ponosi powiat w ciwy ze wzgl du
na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opieku czowychowawczej. Na pocz tku 2006 r. w placówkach opieku czo-wychowawczych na terenie
innych powiatów przebywa o 34 dzieci pochodz cych z miasta Grudzi dza. W trakcie roku
liczba tych wychowanków zmala a do 28 z powodu usamodzielnienia lub powrotu do rodzin
biologicznych.
Aktualnie za pobyt 28 dzieci miasto Grudzi dz ponosi miesi cznie koszt w granicach
60.300 z . Ponosz c w roku 2007 op at za przebywaj
aktualnie ilo dzieci, przy
uwzgl dnieniu wzrostu kosztu pobytu w przysz ym roku, planuje si wydatkowanie rodków
w granicach 738.000 z . Przy realizacji postanowie s du rodzinnego dot. umieszczenia dzieci
w placówkach opieku czo-wychowawczych o rodek w miar mo liwo ci wydaje
skierowania do naszego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Jednak
w zwi zku z d ugotrwa ym przekroczeniem liczby miejsc w naszej placówce (na stan
statutowy 81 aktualnie przebywa 96 dzieci) konieczne jest kierowanie na postanowienia s du
rodzinnego dzieci do placówek na terenie innych powiatów. Z powy szego powodu do
placówek poza Grudzi dzem planuje si skierowa dodatkowo ok. 1 - 2 dzieci rednio
miesi cznie przeznaczaj c na ten cel kwot 115.600 z . Z do wiadcze wynika, e wi cej
dzieci nie mo na umie ci , gdy w/w powiaty maj ograniczone ilo ci wolnych miejsc. Suma
niezb dnych rodków na powy sze zadanie to 853.600 z .
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§ 3110 – usamodzielnienia, kontynuacja nauki, pomoc rzeczowa na
zagospodarowanie wychowanków opuszczaj cych placówki
opieku czo-wychowawcze
Przew. wyk. 2006 r. – 300.000,00 z

Potrzeby – 2007 r. – 300.000,00 z

100,0 %

W roku 2007 planuje si obj
wiadczeniami pieni nymi ok. 60 by ych wychowanków
placówek opieku czo-wychowawczych.
Wed ug wylicze prognozowane wydatki na to zadanie b
kszta towa y si nast puj co:
Lp.

1
2
3

Rodzaj pomocy

Pomoc pieni na na kontynuowanie nauki
(wyp acana w okresach miesi cznych)
Pomoc pieni na na usamodzielnienie
(jednorazowa)
Pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej
(jednorazowa)
Razem

Przewidywane
wykonanie
2006 r.
217.000,00

Potrzeby
2007 r.

%

205.000,00

94,5

50.000,00

60.000,00

120,0

33.000,00

35.000,00

106,1

300.000,00

300.000,00

100,0

Wed ug posiadanych informacji w 2007 roku nie zwi kszy si w sposób zasadniczy
w stosunku do roku 2006 ilo usamodzielnianych wychowanków placówek a w przyj tych
wyliczeniach uwzgl dniono wzrost podstawy ustalenia wysoko ci pomocy, od której
naliczane s powy sze wiadczenia.

3.2 Rozdzia 85202 - Domy pomocy spo ecznej
Przew. wyk. 2006 r. – 9.993.000,00 z

Potrzeby – 2007 r. – 9.700.000,00 z

97,1 %

Miejscowe domy pomocy spo ecznej funkcjonuj
na podstawie regulaminów
organizacyjnych i wiadcz na poziomie obowi zuj cego standardu osobom wymagaj cym
ca odobowej opieki w zwi zku z wiekiem lub chorob nast puj ce us ugi: bytowe,
opieku czo-wspomagaj ce, edukacyjne (w formach i zakresie wynikaj cym z
indywidualnych potrzeb) oraz umo liwiaj korzystanie ze wiadcze przys uguj cych z
tytu u powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W roku 2007 w Grudzi dzu planuje si
nadal funkcjonowanie trzech domów pomocy spo ecznej:
DPS Nr 1 przy ul. Parkowej 12 – dla osób przewlekle psychicznie chorych
wraz z Zespo em V przy ul. Armii Krajowej;
DPS Nr 2 przy ul. Nadgórnej 30/32 – dla osób przewlekle somatycznie chorych;
DPS Nr 3 przy ul. Dywizjonu 303 nr 4 – dla osób w podesz ym wieku.
W zwi zku z realizacj programów naprawczych przez powy sze jednostki jeszcze w roku
2006 zak ada si zrealizowanie wszystkich zada remontowo-modernizacyjnych w celu
uzyskania przez domy wymaganego standardu okre lonego w rozporz dzeniu Ministra
Polityki Spo ecznej z dnia 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy spo ecznej.
Natomiast nowe stany statutowe mieszka ców w poszczególnych domach przewiduje si
ustali na 440 osób z czego w:
1. DPS Nr 1 wraz z V Zespo em – 216 mieszka ców
2. DPS Nr 2
- 157 mieszka ców
3. DPS Nr 3
- 67 mieszka ców.
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Zak ada si , e powy sza ilo miejsc przy aktualnych zasadach kierowania mieszka ców
do dps w pe ni zabezpieczy potrzeby miasta w powy szym zakresie oraz umo liwi pobyt
mieszka com o ciennych gmin.
Niezb dne rodki na prowadzenie domów pomocy spo ecznej w roku 2007 pochodzi
z dwóch róde tj. wygasaj cej dotacji Wojewody(za osoby umieszczone w dps przed
dniem 01.01.2004 r.) oraz za osoby umieszczone po tym dniu (poza odp atno ci mieszka ca
i op at zobowi zanej rodziny) przez gminy kieruj ce.
W zwi zku z wieloma pracami remontowymi realizowanymi w ramach programów
naprawczych w 2006 roku wykonanie wydatków przez dps przewiduje si w wysoko ci
9.993.000 z , za na rok 2007 potrzeby finansowe na funkcjonowanie tych jednostek przy
za eniu pe nego wykonania ich zada statutowych okre la si za wystarczaj ce
w wysoko ci 9.700.000 z otych.

3.3 Rozdzia 85203 – O rodek wsparcia przy DPS Nr 3 (Dzienny Dom
Pomocy)
Potrzeby 2006 r.– nie planowano

Potrzeby 2007 r. – 340.000,00 z

Po zaadoptowaniu kolejnych pomieszcze zb dnych dla dzia alno ci statutowej Domu
Pomocy Spo ecznej Nr 3 od 2007 roku w ramach poszerzenia istniej cej oferty wiadcze
pomocy spo ecznej rozpocznie dzia alno kolejny o rodek wsparcia. W jego ramach w
Dziennym Domu Pomocy wiadczone b
us ugi opieku cze i posi ki dla docelowo 30 osób,
które ze wzgl du na wiek, chorob lub niepe nosprawno wymagaj cz ciowej opieki i
pomocy w zaspokajaniu niezb dnych potrzeb yciowych. Dodatkowo jego podopiecznym
stworzy si mo liwo uczestniczenia w ró nych zaj ciach terapeutycznych, aktywizuj cych i
rozwijaj cych zainteresowania. Ponadto w ramach o rodka jako novum uruchomione zostan
ca odobowe miejsca okresowego pobytu przeznaczone dla osób wymagaj cych ca odobowej
opieki z powodu wieku lub niepe nosprawno ci, w szczególno ci funkcjonuj cych w
codziennym yciu przy wsparciu rodziny a okresowo pozbawionych tej pomocy.
Uruchomienie powy szego o rodka w pe ni zabezpieczy potrzeby miasta Grudzi dza na
omawiane us ugi. Po dokonaniu wylicze do zrealizowania tego zadania okre la si potrzeb
rodków finansowych w wysoko ci 340.000 z .

3.4 Rozdzia 85204
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce
realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego (zwrot wydatków na utrzymanie
dziecka umieszczonego w rodzinie zast pczej na terenie
innego powiatu, którego miejscem zamieszkania przed
umieszczeniem w rodzinie zast pczej by o miasto Grudzi dz)
Przew. wyk. 2006 r. – 64.000,00 z

Potrzeby 2007 r. – 95.000,00 z

148,4 %

W roku 2007 planuje si zrealizowa dotacj celow w kwocie 95.000 z , tj. zwrot
wydatków na utrzymanie 11 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zast pczych. Wydatki
dotycz dzieci pochodz cych z miasta Grudzi dza umieszczonych w rodzinach zast pczych
na terenie innych powiatów.
Lp.

1

Tytu wiadczenia

Pomoc pieni na na cz ciowe pokrycie kosztów

Przewidyw.
wykonanie
2006 r.
59.500,00

Potrzeby
2007 r.
90.000,00
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2

utrzymania dziecka w rodzinie zast pczej (miesi czna)
wiadczenie pieni ne na pokrycie niezb dnych
wydatków zwi zanych z potrzebami przyjmowanego do
rodziny zast pczej dziecka (jednorazowe)
Razem

4.500,00

5.000,00

64.000,00

95.000,00

§ 3110 – wiadczenia spo eczne – zapomogi dla dzieci z rodzin zast pczych
Przew. wyk. 2006 r. – 1.436.000,00 z

Potrzeby 2007 r. – 1.505.000,00 z

104,8 %

W planowaniu potrzeb na 2007 rok jako punkt wyj cia przyj to przewidywane wykonanie
planu na 2006 r. tj. kwot 1.436.000 z . Podstawowym elementem uwzgl dnionym w
prognozowaniu potrzeb jest:
- planowana liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych,
- planowana liczna pe noletnich wychowanków rodzin zast pczych kontynuuj cych nauk ,
- planowana liczba usamodzielnie
- wzrost podstawy ustalenia wysoko ci pomocy.
W roku 2007 planuje si obj
wiadczeniem pomocy pieni nej 129 rodzin zast pczych
(w tym 153 dzieci) oraz 60 pe noletnich wychowanków rodzin zast pczych kontynuuj cych
nauk . Zgodnie z Apelem Prezydenta Grudzi dza w przysz ym roku planuje si utworzenie
nowych rodzin zast pczych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem, które b
alternatyw dla placówek opieku czowychowawczych. Wed ug wylicze potrzeb prognozowane wydatki b
kszta towa y si
nast puj co:
Lp.

1

2

3

Tytu wiadczenia

Pomoc pieni na na cz ciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zast pczej (wyp acana w
okresach miesi cznych)
wiadczenie pieni ne na pokrycie niezb dnych
wydatków zwi zanych z potrzebami przyjmowanego do
rodziny zast pczej dziecka (jednorazowe)
Pomoc pieni na na kontynuowanie nauki (wyp acana
w okresach miesi cznych)

4

Pomoc pieni na na usamodzielnienie (jednorazowa)

5

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
(jednorazowa)

6

Potrzeby
Przewidyw.
2007 r.
wykonanie
2006 r.
1.153.000,00 1.172.000,00

3.000,00

16.000,00

230.000,00

250.000,00

35.600,00

35.000,00

14.400,00

20.000,00

-

12.000,00

Koszty szkolenia kandydatów na rodziny zast pcze
Razem

1.436.000,00 1.505.000,00

3.5 Rozdzia 85220 – Mieszkania chronione i o rodki interwencji
kryzysowej
Mieszkania chronione
Przew. wyk. 2006 -452.250,00 z

Potrzeby 2007 r. – 160.000,00 z

35,6 %

Jednym z zada w asnych powiatu jest tworzenie mieszka chronionych oraz umo liwienie
czasowego w nich pobytu osobom, które przy odpowiednim wsparciu mog samodzielnie
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w rodowisku. W roku 2007 w jednym z obiektów DPS Nr 3 nadal funkcjonowa b
mieszkania chronione dla:
- pe noletnich wychowanków opuszczaj cych placówki opieku czo-wychowawcze i rodziny
zast pcze, realizuj cych indywidualne programy usamodzielnienia,
- samotnych matek z ma ymi dzie mi realizuj cych indywidualne plany wychodzenia z
kryzysu w tym z bezdomno ci.
Dla pierwszej grypy zamieszkuj cych tj. pe noletnich wychowanków zabezpiecza si 6
mieszka z mo liwo ci jednoczesnego pobytu 11 osób. Mieszkania chronione dla samotnych
matek z ma ymi dzie mi przyj mog jednocze nie 7 kobiet i 21 dzieci. Uwzgl dniaj c
kryteria kierowania oraz zasady pobytu w mieszkaniach chronionych okre lone uchwa Rady
Miasta Grudzi dza uzna nale y na rok 2007 ilo miejsc w mieszkaniach chronionych za
optymaln .
W zwi zku z konieczno ci dokonania modernizacji i doposa enia mieszka wydatki na
ich funkcjonowanie w 2006 r. przewiduje si w wysoko ci 452.250 z za na rok 2007
potrzeby finansowe okre la si za wystarczaj ce w wysoko ci 160.000 z .
rodek interwencji kryzysowej
Przew.wyk.2006r.- 84.726,00 z

Potrzeby 2007r – 116.000,00 z

136,91 %

Kwota dotycz ca potrzeb na rok 2007 wynosi 116.000,00 z ., szczegó y ilustruje tabela:
Lp
1
2

Wyszczególnienie
Wydatki osobowe
Wydatki rzeczowe:
a)utrzymanie obiektu
b)remonty
c)inne

Razem

Plan 2007
66.400,00
17.700,00
-------31.900,00
116.000,00

W zakresie potrzeb na 2007 rok w ciwe by oby zwi kszenie zatrudnienia o jeden etat:
-1/2 etatu do cz ci administracyjno-ksi gowej
-zwi kszenie o ½ etatu dla prawnika
co stanowi kwot 29.000,00 z .
rodki na wydatki rzeczowe zaplanowano w wystarczaj cym stopniu na realizacj zada
statutowych w powy szej cz ci.

Grudzi dz, 20.09.2006 r.
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