
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów
pomocy społecznej 3 152 768

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

1. Wpływy z odpłatności za pobyt 493 pensjonariuszy w całodobowych domach 
    pomocy społecznej. 3 140 768
    Opłata wynosi średnio około 70% wysokości renty i emerytury pensjonariuszy, 
    a przekazywana jest na konto jednostek z ZUS,KRUS,MOPR oraz indywidualnych wpłat.
    Na 2004 rok zaplanowane zostały wpłaty z następujących jednostek:
    1) Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 85 pensjonariuszy 460 000
    2) DPS Dom Kombatanta przy ul.Romera  - 238 pensjonariuszy 1 497 468
    3) DPS Dom Kombatanta przy ul.Kruczej  - 170 pensjonariuszy 1 183 300

2. Różne dochody realizowane przez domy pomocy społecznej m.in. z tytułu: 12 000
     - czynszu najmu niewykorzystanych pomieszczeń,
     - prowizji za naliczanie składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu 
dla Osób z Chorobą Alzheimera 66 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wpływy z usług  za pobyt w Ośrodku dla Osób z chorobą Alzheimera
Odpłatność miesięczna za pobyt dzienny w Ośrodku wstępnie zaplanowana została
na kwotę 400 zł x 15 osób x 11 m-cy = 66.000 zł

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1993 r. Nr 13, poz.60 z p.zm. )

Różne dochody realizowane przez placówki
opiekuńczo-wychowawcze 27 510

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących
2. Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS 
    oraz podatków na rzecz budżetu państwa
3. Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania oraz dzierżawy składników majątkowych
4. Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

Odpłatność za usługi opiekuńcze 324 000



Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji
Dyrektora ustanawiającej częściową  lub pełną odpłatność za świadczone usługi.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie 
środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających
z obowiązujących tabel odpłatności.

Stawka za usługi opiekuńcze na 2004 rok:
 - dni robocze - 9,30 zł za godzinę
 - dni świąteczne - 16,00 zł za godzinę 

 Sezonowość:
 - terminy wpływów  zgodnie z zawartymi  umowami.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

1 350

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Środowiskowe Domy Samopomocy 
z tytułu świadczenia usłu opiekuńczych  - 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2004 r.

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.

Podstawa prawna:
dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego  

Dotacje celowe na zadania własne 12 646 000

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 24 lutego 2004 r., znak: FB.1 -Gab- 3011-1/5/2004 w sprawie ostatecznych kwot dotacji 
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

z tego:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Całodobowe domy pomocy społecznej 6 928 000

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie 478 miejsc w całodobowych domach  pomocy społecznej.  

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 718 000

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  17  maja  1999 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  
ustalania  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa na finansowanie  lub  dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej  dotacja stanowi uzupełnienie środków własnych powiatu, w tym wpływów z odpłatności za pobyt w domu pomocy 
społecznej, przeznaczonych na organizowanie i zapewnienie usług w domach pomocy społecznej.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa



Dotacja z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające dzieciom i młodzieży
pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym  społecznie 
dzienną lub całodobową opiekę, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierające 
działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

17 148 000

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 24 lutego 2004 r., znak: FB.1 -Gab- 3011-1/5/2004 w sprawie ostatecznych kwot dotacji 
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

z tego:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej 59 000

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
 rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych
 i pielęgnacyjnych dla:
 - Państwowej Straży Pożarnej

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia   1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych  i  wychowawczych
   (Dz.U.z 2002 r. Nr 128 , poz.1405 ze zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Ośrodki wsparcia 774 000

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 774 000
 Dotacja  celowa  otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
 zleconych gminom na  środowiskowe domy samopomocy, w tym na:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej oraz
   Niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Rostockiej 574 000
 - wydatki majątkowe 200 000

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9 850 000

Rozdział 85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 Dotacja  celowa  otrzymana z budżetu państwa na :
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych
    okresowych, macierzyńskich okresowych  i jednorazowych,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne zasoby pobierające  zasiłki w MOPR.

Wydatki osobowe i rzeczowe MOPR 3 904 000

Rozdział 85219 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

 Dotacja  celowa  otrzymana z budżetu państwa na pokrycie  wydatków  osobowych  i  rzeczowych
 terenowych ośrodków pomocy społecznej realizujących zadania zlecone z zakresu administracji
 rządowej zleconych gminom.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.
 Podstawy prawne:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami



 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )
    z 1994 r. Nr 62, z 1996 r. Nr 100 poz.459  ).

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR 1 403 000

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
 zleconych gminom na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia   1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych  i  wychowawczych
   (Dz.U.z 2002 r. Nr 128 , poz.1405 ze zm.)

Usługi opiekuńcze 419 000

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 Dotacja  celowa  otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
 zleconych gminom na bieżące  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 739 000
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
 zleconych gminom na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w MOPR.
 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )
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