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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka województwa œl¹skiego Bogus³awa Œmigielskiego

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czêstochowie zgodnie z umow¹ ramow¹
UDA-POKL.07.01.01-24-058/08-01, zawart¹ z samorz¹dem województwa œl¹skiego na okres od
1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2013 r., realizuje projekt systemowy w ramach poddzia³ania 7.1.1 „Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”, wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Uchwa³¹ nr 3019/218/III/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ze zmianami Zarz¹d Województwa Œl¹skie-
go dokona³ ostatecznego podzia³u œrodków pomiêdzy uprawnionych beneficjentów na realizacjê w la-
tach 2009–2010 projektów w ramach powy¿szego poddzia³ania. Miasto Czêstochowa otrzyma³o
odpowiednio:

— na rok 2009 – 2 225 429 z³ w tym 1 649 429 z³ z przeznaczeniem na aktywn¹ integracjê oraz
576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pracy socjalnej,

— na rok 2010 – 1 899 329 z³ w tym 1 323 329 z³ z przeznaczeniem na aktywn¹ integracjê oraz
576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pracy socjalnej.

Nale¿y przy tym nadmieniæ, i¿ 10,5% powy¿szych kwot stanowi wk³ad w³asny oœrodka w postaci
œwiadczeñ wyp³acanych uczestnikom projektu, zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r.
nr 115 poz. 728).

Alokacja œrodków zaproponowana przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego dla miasta Czêstochowy, na
podstawie upowa¿nienia nr Or.IV.0113-1-121/08 z dnia 20 marca 2008 r. udzielonego przez prezyden-
ta miasta Czêstochowy, zosta³a zaakceptowana przez dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Czêstochowie, jako realna do wykorzystania na rzecz potencjalnych uczestników projektu, a jedno-
czeœnie jako zapewniaj¹ca osi¹gniêcie zak³adanych rezultatów.

Zgodnie z zawart¹ umow¹ projekt jest realizowany w okresie jej obowi¹zywania, a w myœl §3 ust. 3
umowy wydatki (w ramach przyznanej kwoty) zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych zadañ zatwierdzane
s¹ corocznie na podstawie wniosku sk³adanego przez oœrodek do instytucji poœrednicz¹cej. Wniosek
o dofinansowanie projektu w 2009 r. zosta³ w dniu 1 czerwca 2009 r. zaakceptowany przez Zarz¹d Wo-
jewództwa Œl¹skiego i stanowi za³¹cznik do zawartej umowy.

Ze wzglêdu na ustalon¹ alokacjê œrodków na realizacjê projektu w roku 2009 zosta³a ona wprowa-
dzona do planu bud¿etu oœrodka na rok 2009, dzia³ 85295, w kwocie 1 985 200 z³.

Zatwierdzenie wniosku przez instytucjê poœrednicz¹c¹ skutkuje tym, i¿ projekt powinien byæ realizo-
wany zgodnie z za³¹czonym harmonogramem. Brak œrodków finansowych na wydzielonym rachunku
projektu uniemo¿liwia wydatkowanie przyznanych œrodków i realizowanie zaplanowanych zadañ.
Urz¹d Marsza³kowski w Katowicach przekaza³ z du¿ym opóŸnieniem pierwsz¹ transzê (60% przyznanej
kwoty). Okres oczekiwania na ni¹ to strata cennego czasu, który móg³by zostaæ wykorzystany z po¿yt-
kiem dla uczestników projektu.

Istotne jest to, i¿ za³o¿eniem projektu w 2009 r. jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób bezro-
botnych korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej (202 osoby zakwalifikowano do udzia³u w projekcie). Ka¿-
dy dzieñ zw³oki w rozpoczêciu szkoleñ zawodowych stanowi zagro¿enie dla pe³nej realizacji projektu, co
wi¹¿e siê ze zwrotem przyznanych œrodków do instytucji poœrednicz¹cej i odebraniem mieszkañcom
miasta szansy na nabycie dodatkowych kwalifikacji, a to w czasie globalnego kryzysu jest dzia³aniem
nielogicznym.

Ze wzglêdu na powy¿sze przes³anki konieczne jest uruchomienie w bud¿ecie oœrodka zaplanowa-
nych kwot, które, po otrzymaniu transzy z Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach, zostan¹ zrefundo-
wane i wróc¹ do kasy miasta. Istotne jest, i¿ wszystkie zobowi¹zania i p³atnoœci winny byæ regulowane
z wydzielonego konta projektu, bo w innym przypadku wydatki mog¹ zostaæ uznane przez organ kon-
troluj¹cy za niekwalifikowane i obci¹¿yæ bud¿et oœrodka, gminy.

Wobec tego uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przeanalizowanie sytuacji i zastosowanie rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych uruchomienie œrodków na projekty systemowe dla oœrodków pomocy spo³ecznej. Na-
le¿y przy tym uwzglêdniæ koniecznoœæ systematycznego przekazywania tych œrodków.

Andrzej Szewiñski




