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Przemyśl, 27.05.2021 r.
SPO.3037.23.1.2021

Sz. P
Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14.05.2021r. złożoną za Pana pośrednictwem
a dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji zadań budżetowych na 2021 r. określonych
w załączniku do ww. interpelacji wyjaśniam, co następuje:
1. Zadanie zapisane w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowych
Straży Pożarnych – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. oraz zadanie zapisane w dziale 754,
rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 15.000 zł.
Realizacja zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu nastąpi w trzecim lub czwartym kwartale
bieżącego roku. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dotycząca funduszu
wsparcia policji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu.
Zarówno Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejskiej Policji
w Przemyślu przed przystąpieniem do procedury zakupu pojazdów zwróci się do tut.
samorządu o dofinansowanie ich zakupu.
2. Zadanie zapisane w dziale 852, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie
o kwotę 20.000 zł.
Dnia 17 maja br. podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przyjęcia
Programu Pomocy „Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+” na rok 2021. Załącznikiem
do uchwały jest regulamin programu, który szczegółowo określa zasady jego realizacji.
Po wejściu w życie uchwały tj. 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, program realizowany będzie zgodnie z założeniami przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe zabezpieczone w ww. rozdziale
wykorzystane zostaną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w MOPS, która
będzie odpowiedzialna za dokonywanie drobnych napraw u zainteresowanych seniorów.
3. Zadanie zapisane w dziale 758, Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy celowej o kwotę
20.000 zł. z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.
Powyższe środki nie zostały jeszcze rozdysponowane.
4. Zadanie zapisane w dziale 758, Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 150.000 zł. z
przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.
Zgodnie z § 4.3 Uchwały nr 117/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – nagrody przyznaje się z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, a wnioski o przyznanie nagrody składa się do 15 września do dyrektora
szkoły lub Prezydenta Miasta Przemyśla.

5. Zadanie zapisane w dziale 851, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –
zwiększenie o kwotę 30.000 zł. (CIS).
Zwiększenie o 30.000 zł. dotacji podmiotowej na Centrum Integracji Społecznej
w Przemyślu zwiększało kwotę zaplanowaną w budżecie do wysokości 115.680 zł. Zgodnie
z kwotą dotacji ustaloną na jednego uczestnika i jedną osobę będącą pracownikiem CIS
w dniu 04.02.2021r. została podpisana umowa nr 356/2021 na kwotę 114.478 zł. z CARITAS
Archidiecezji Przemyskiej. Gmina Miejska Przemyśl na podstawie podpisanej umowy udziela
dotacji dla 36 pracowników i 5 uczestników CIS. Umowa realizowana jest na bieżąco
i obowiązuje do końca 2021 roku.
6. Zadanie zapisane w dziale 851, rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 60.000 zł.
Zadanie pn.: „dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji hospicjum na terenie miasta
Przemyśla” wprowadzone zostało do budżetu na 2021r. w dziale 851 Ochrona Zdrowia,
rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze poprzez
wskazanie, że są to „wydatki majątkowe”. Jeszcze w miesiącu styczniu br. zwróciłem się
o opinię prawną do Biura Prawnego w/m dot. trybu udzielenia dotacji na tak sformułowane
zadanie. W otrzymanej opinii podkreślone zostało, iż tak określone zadanie wymaga
doprecyzowania zarówno co do treści zadania, jak i charakteru wydatku. Również Uchwała
Nr VII/494/2021 z 2 marca 2021r. Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w swoim
uzasadnieniu wskazała, iż należy wskazać cel dotacji zaplanowanej bądź przeznaczyć
planowane wydatki na inny związany z realizacją zadań publicznych cel. Warunkiem
koniecznym do udzielenia dotacji w świetle ustawy o działalności leczniczej jest prowadzenie
takiej działalności i udzielanie przez podmiot świadczeń zdrowotnych, które są finansowanie
ze środków publicznych. Organizacja pozarządowa, która miała być dotowana z powyższych
środków ma zarejestrowaną działalność leczniczą, ale nie świadczy opieki zdrowotnej
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ze środków publicznych (kontrakt z NFZ). Udzielenie dotacji na podstawie ustawy
o działalności leczniczej jest w tym przypadku bezpodstawne. Z uwagi na fakt, iż organizacja
od wielu lat czyni starania, aby otworzyć hospicjum i pozyskuje na ten cel środki zewnętrzne
na najbliższą sesję przedstawię projekt uchwały zmieniający nazwę zadania, tak aby można
było ogłosić konkurs ofert na zadanie dot. wsparcia organizacji pozarządowej poprzez
dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych
dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla. W obecnym stanie faktycznym
i prawnym nie ma innej możliwości udzielenia dotacji organizacji pozarządowej.
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