Ujazd 2021-04-23

OG. 0003.13.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ujeździe

W odpowiedzi na pismo RM.0003.26.2021 w sprawie, złożonej podczas X posiedzenia
Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki w Ujeździe odbytego w dniu 12 kwietnia 2021 roku,
interpelacji radnej Doroty Stanek z prośba o przygotowanie kompleksowej informacji na temat
kosztów utrzymania Domu Seniora w Niezdrowicach (zatrudnienie, koszty dowozu seniorów),
bilans roku 2020 w załączeniu przekazuję odpowiedź Małgorzaty Bachen – Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom
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Ujazd, dn. 19.04.2021 r.
OPS.440.1.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Tomasz Cichoń
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.04.2021 nr R.M.0003.26.2021 Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że w okresie od I –III 2020 r. został przedłużony
projekt unijny pn. : ,,Ujazd-gmina przyjazna seniorom”, gdzie ogólne koszty na realizację zadań
wyniosły 194 641,47 zł z czego 192 496,47 zł w ramach kosztów bezpośrednich i 2 145,00 zł
wkładu własnego.
W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. na działalność Ośrodka wsparcia –
klubu samopomocy pn. ,,Dom seniora” w Niezdrowicach wydatkowano kwotę 331 154,03 zł
Z czego wydatkowano na koszty pracownicze:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 508,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 819,25 zł
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 34 910,47 zł
- inne wydatki pracownicze (ekwiwalenty za odzież, ZFŚS) – 10 167,98 zł
Razem koszty pracownicze: 224 406,23 zł
oraz na koszty bieżące:
- czynsz za wynajem budynku – 46 855,00 zł
- opłaty za telefon, delegacje – 1 101,68 zł
- zakup materiałów – 10 056,28 zł
- zakup żywności - 11 973,37 zł
- zakup usług remontowych – 1 244,91 zł
- zakup usług pozostałych (transport) – 35 516,56 zł
Razem : 106 747,80 zł
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PLAN i REALIZACJA w rozdziale 852/85203 – Ośrodki wsparcia
Klasyfikacja
Kierunki wydatków Plan
Wykonanie
Wykonanie
narastające
procentowe
852/85203/2310 Dotacje celowe
12 760,00
12 760,00
100
przekazane gminie
na zadania
852/85203/2320 Wydatki osobowe
3 000,00
2 029,15
67,64
nie zaliczane do
wynagrodzeń
852/85203/4010 Wynagrodzenia
190 000,00
154 508,53
81,32
osobowe
pracowników
852/85203/4040 Dodatkowe
24 819,25
24 819,25
100
wynagrodzenie
roczne
852/85203/4110 Składki na
37 700,00
30 614,61
81,21
ubezpieczenia
społeczne
852/85203/4120 Składki na Fundusz
5 290,00
4 295,86
81,21
Pracy
852/85203/4170 Wynagrodzenia
6 000,00
0,00
0,00
bezosobowe
852/85203/4210 Zakup materiałów i
14 000,00
10 056,28
71,83
wyposażenia
852/85203/4220 Zakup środków
21 700,00
11 973,37
55,18
żywności
852/85203/4270 Zakup usług
3 000,00
1 244,91
41,50
remontowych
852/85203/4300 Zakup usług
38 675,00
35 516,56
91,83
pozostałych
852/85203/4360 Opłaty z tyt. zakupu 800,00
196,72
24,59
usług teleko. telefoni
kom.
852/85203/4400 Opłaty za
48 000,00
46 855,00
97,61
administrowanie i
czynsze za budynki
852/85203/4410 Podróże służbowe
1 500,00
904,96
60,33
krajowe
852/85203/4440 Odpisy na
8 138,83
8 138,83
100
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Suma na
415 383,08
343 914,03
82,79
852/852203Ośrodki
wsparcia
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Analizując ww. wydatki należy zaznaczyć, że w tym dziale wydatkowano kwotę 12 760,00 zł
przeznaczaną na Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Op., z którego korzystają
mieszkańcy naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia.
W okresie od IV 2020 r. w Klubie samopomocy - ,,Dom seniora” w Niezdrowicach
zatrudnionych jest 5 osób na następujących etatach:
- 3 opiekunki,
-1 kucharka
- ½ etatu pomoc kuchenna, ½ etatu pomoc administracyjna.
,,Dom seniora” czynny jest od 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku. W 2020 roku było 22
uczestników klubu.
Seniorzy korzystają z darmowego transportu. Natomiast od miesiąca kwietnia 2020 r. opłacają
koszt posiłków i usług opiekuńczych.
W okresie od 22 marca 2020 r. zawieszono działalność ośrodka w formie stacjonarnej z powodu
pandemii COVID -19 lecz pracownicy ,,Domu seniora” nie tracili kontaktu z uczestnikami
utrzymując z nimi kontakt telefoniczny, osoby te zostały objęte również

pomocą

psychologiczną. Niektóre osoby skorzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych w swoim
miejscu zamieszkania. Pracownice ,,Domu seniora zaangażowane były również w pomoc
,,Paczka dla seniora”.
Od dnia 15 czerwca 2020 r odwieszono działalność ośrodka w formie stacjonarnej lecz
w okrojonym składzie uczestników z powodu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego.
Od 26 października 2020 r. kolejny raz zawieszono działalność w formie stacjonarnej z powodu
trwającej pandemii COVID -19.
Od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w projekcie
,,Nie-sami-Dzielni” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
gdzie pracownice ,,Domu seniora” były zaangażowane w ten projekt i rozwoziły darmowe,
ciepłe posiłki dla seniorów naszej gminy do ich domów. Z tej formy pomocy skorzystało 21
seniorów.
Ponadto odpowiadając na potrzeby mieszkańców gminy Ujazd w czasie pandemii
koronawirusa w okresie od stycznia 2021 do marca 2021 r. w ramach programu ,,Pomagamy
seniorom” kontynuowana była pomoc przez pracownice ,,Domu seniora” w tej samej formie
lecz tym razem seniorzy płacili za posiłek z własnych środków. W ramach tego programu OPS
zawarł porozumienie z restauracją u Ruthy. Z tej formy pomocy skorzystało 23 seniorów naszej
gminy.
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Od kwietnia 2021 r. pracownicy ,,Domu seniora” przebywają na zaległych urlopach lub
pozostają w gotowości do pracy.
Ponieważ trudna sytuacja w ,,Domu seniora” skłoniła do podjęcia działań zmierzających do
maksymalnego wykorzystania potencjału zatrudnionych w ,,Domu seniora” osób Pan
Burmistrz – Hubert Ibrom zainicjował pomysł, aby w każdej miejscowości powstał klub
seniora, w którym raz w tygodniu seniorzy spotykaliby się w świetlicach wiejskich
poszczególnych miejscowości począwszy od najbliższego możliwego terminu. W ten sposób
praca opiekunek będzie optymalnie wykorzystana.
Ponadto planuje się aby do zakresu czynności opiekunek zatrudnionych w ,,Domu seniora”
wprowadzić zapis –zastępstwo za opiekunki środowiskowe. Co zwiększy elastyczność
i usprawni pracę całego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Bachen
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