
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
wspólnie z innymi senatorami

na 58. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 lipca 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy spo³ecznej z roku na rok systematycznie wzra-

staj¹, jednak¿e kwota dotacji na jednego pensjonariusza, jak¹ otrzymuj¹ powiaty w województwie
ma³opolskim, nie wzrasta, lecz utrzymuje siê na tym samym poziomie. I tak w 2009 r. kwota dotacji dla
osób w podesz³ym wieku wynosi³a 1 tysi¹c 484 z³, dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób do-
ros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie by³a na poziomie 1 tysi¹ca 540 z³, a dla osób przewlekle so-
matycznie chorych oraz dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie – 1 tysi¹c 600 z³. Œrednia
miesiêczna kwota dotacji w województwie ma³opolskim w 2009 r. to 1 tysi¹c 541 z³. Dla porównania
w województwie wielkopolskim œrednia miesiêczna kwota dotacji w tym samym roku wynosi³a 1 tysi¹c
826 z³. Pojawia siê pytanie, dlaczego wystêpuje tak du¿a dysproporcja w ustalaniu dotacji. Do koñca
czerwca 2010 r. dotacja w województwie ma³opolskim nie zosta³a zwiêkszona i pozostawa³a na poziomie
z roku 2009, czyli na najni¿szym poziomie w kraju.

Wed³ug zapewnieñ wojewody ma³opolskiego, od 1 lipca 2010 r. kwota dotacji wzroœnie œrednio
o 100 z³, jednak¿e to w dalszym ci¹gu nie zapewni pokrycia stale rosn¹cych kosztów utrzymania miesz-
kañców domów pomocy spo³ecznej i województwo ma³opolskie nadal bêdzie plasowaæ siê na jednym
z dalszych miejsc w kraju, jeœli chodzi o kwotê tej dotacji.

Wobec tego prosimy Pana Premiera o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Dlaczego kwota dotacji w województwie ma³opolskim w roku 2009 i do czerwca 2010 r. znajdowa³a

siê na najni¿szym poziomie w kraju?
Czy – a jeœli tak, to kiedy – zamierza Pan podj¹æ prace legislacyjne maj¹ce na celu ustalenie sprawie-

dliwych kwot dotacji i doprowadzenie do wyrównania ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi województwami
w kraju?

Czy województwo ma³opolskie mo¿e liczyæ na rekompensatê tego, ¿e ta krzywdz¹ca kwota dotacji
utrzymywa³a siê do czerwca 2010 r.?
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