Kryteria naliczania dotacji celowej dla gmin za obsługę zadań
zleconych od 2010 r.
Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej w art. 18 precyzuje zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej realizowanych przez gminę. Celem dotacji w rozdziale 85219
– Ośrodki pomocy społecznej jest zrealizowanie zapisu art.18 ust. 2 ustawy o
pomocy społecznej czyli przekazanie środków na realizację zadań zleconych gminie.

Od 2010 r. liczba zadań zleconych, za które nie jest doliczana kwota za
obsługę wraz z kwotą dotacji na realizację zadania, jest zmniejszona.
Jedyną podstawą do przekazywania dotacji w rozdziale 85219 jest art. 18 ust. 6 –
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
Rządowym programem jest „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Przy pomocy
parametrów ze sprawozdań z tego programu obliczana jest, od 2010 r., dotacja
w rozdziale 85219. Parametrami są: liczba świadczeń dotycząca zasiłków celowych
oraz liczba posiłków, które są równieŜ świadczeniami (niepienięŜnymi).
KaŜda gmina obsługuje odpowiednią liczbę świadczeń. Przy większej ich liczbie
koszty obsługi są wyŜsze, przy mniejszej – niŜsze. Koszty obsługi świadczeń są
wprost proporcjonalne do ich liczby.

Algorytm podziału dotacji celowej przedstawia się następująco:
Lśg
D = ----------Lśw
gdzie:
D jest wskaźnikiem naliczania dotacji,
LŚg - liczba świadczeń obsługiwanych przez gminę,
LŚw - liczba świadczeń obsługiwanych przez województwo.
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Kwota dotacji będzie dzielona proporcjonalnie do wskaźnika naliczania dotacji.
Dane potrzebne do obliczeń: liczba świadczeń – pozyskiwane są na podstawie
informacji z OPS za okres 12 miesięcy tj. od 1 lipca roku ubiegłego w stosunku do
roku poprzedzającego rok budŜetowy do 30 czerwca roku poprzedzającego rok
budŜetowy.

Istotnym elementem, który jest brany pod uwagę przy podziale dotacji jest
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie i jako takie powinno
być w całości opłacane z budŜetu państwa. Gminy zlecają świadczenie tych usług do
OPS a te zlecają dalej i wykazują całą kwotę z nimi związaną w rozdziale 85228.
Oznacza to, Ŝe dotacja pokrywa w całości wykazaną kwotę. Część OPS jednak
zatrudnia pracowników do realizacji tych usług i w takim przypadku nie otrzymuje
wyodrębnionych środków na ten cel.
Aby zrekompensować koszty etatów pracownika świadczącego specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi naleŜy wyodrębnić całość
kosztów związanych z tymi etatami i przekazać gminom kwoty odpowiadające
kosztom utrzymania tych etatów odrębnie. Koszty etatów w poszczególnych OPSach są róŜne. Na potrzeby dokonania obliczeń naleŜy je uśrednić.
Kwota dotacji celowej w rozdziale 85219 jest pomniejszona o sumę kwot
przeznaczonych

dla

poszczególnych

gmin

na

zrekompensowanie

kosztów

utrzymania etatów pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i pozostała część stanowić będzie kwotę
wyjściową do podziału wg algorytmu.
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