Druk Nr 28/13

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz.1649,
poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175, poz. 2320)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 marca 2021 r. jednostka budżetowa o nazwie Słupski Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z siedzibą w Słupsku, przy ul. Gdyńskiej 13 A, zwana dalej jednostką,
zostaje postawiona w stan likwidacji.
2. Termin zakończenia działalności jednostki ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.
3. Termin zakończenia likwidacji jednostki ustala się na dzień 30 września 2021 r.
4. Zadania likwidowanej jednostki z dniem 1 lipca 2021 r. przejmie organizacja pozarządowa,
wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.
§ 2.
1. Wykonanie czynności związanych z likwidacją jednostki przeprowadzi likwidator powołany
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska.
2. Szczegółowy zakres obowiązków likwidatora zostanie określony w Zarządzeniu, o którym
mowa w ust. 1.
§ 3.
Należności i zobowiązania jednostki, w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym
w dniu jej likwidacji oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki przejmuje Urząd Miejski
w Słupsku.
§ 4.
Z dniem 30 czerwca 2021 r. traci moc uchwała nr LIX/763/14 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Miasta Słupska działającej
pod nazwą Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A oraz nadaniu statutu
Słupskiemu Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej „Ośrodkiem”, został
powołany uchwałą Nr LIX/763/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Miasta Słupska działającej pod nazwą Izba
Wytrzeźwień z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A oraz nadaniu statutu Słupskiemu
Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku. Na mocy zapisów przyjętej
uchwały dokonano reorganizacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Izba Wytrzeźwień
w Słupsku polegającej na rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności poprzez utworzenie
punktu konsultacyjnego realizującego zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Usługi świadczone przez Ośrodek realizowane są w budynku przy ul. Gdyńskiej 13 A
w Słupsku o łącznej powierzchni 699,12 m2. Placówka dysponuje 22 miejscami dla osób
nietrzeźwych. Cel i zadania Ośrodka określone zostały w Statucie Słupskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr LIX/763/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 r.
Pierwszy pacjent do Izby Wytrzeźwień w Słupsku został przyjęty w dniu 4 lutego 1998 roku. Do
dnia 31 grudnia 2020 roku w placówce odnotowano 87 092 osobopobyty. Poniżej przedstawiona
została liczba osobopobytów w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w latach 2014 – 2020.
Tab. 1 Liczba osobopobytów w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2014 - 2020
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba
osobopobytów
rocznie

4071

4393

4051

3570

3381

2938

2441

Średnia liczba
osobopobytów
dziennie

11,15

12,03

11,06

9,78

9,26

8,04

6,66

W II połowie 2018 roku przeprowadzono diagnozę problemów społecznych
w Słupsku. Na podstawie zebranego materiału badawczego, w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji - POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+ przyjętej Uchwałą Nr
XII/201/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r., wskazano m. in. następujące
problemy:
1) brak infrastruktury dla bezdomnych nie mogących zachować trzeźwości,
2) ograniczone możliwości korzystania z placówek pomocowych przez osoby bezdomne
niemogące zachować trzeźwości,
3) obecność nietrzeźwych osób bezdomnych w przestrzeni publicznej,
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4) wysokie koszty społeczne i ekonomiczne funkcjonowania osób bezdomnych niemogących
zachować trzeźwości.
Zgodnie z zapisami ww. dokumentu w ramach realizacji Celu strategicznego A.3 „Zbudowanie
instytucjonalnego systemu wsparcia dla osób uzależnionych niefunkcjonujących społecznie” oraz
F.2 „Redukcja szkód u osób uzależnionych, niefunkcjonujących społecznie” przewiduje się m. in.
opracowanie modelu funkcjonowania i prowadzenia bezpiecznych miejsc opieki nad osobą
nietrzeźwą i bezdomną.
Eksperci rekomendowali likwidację Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz utworzenie w jego miejsce Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym pełniącego
następujące funkcje:
1) izby wytrzeźwień, przy zachowaniu co najmniej 5 miejsc organizacyjnych utrzymanych
całodobowo w gotowości dla osób przywiezionych przez policję lub straż miejską
do wytrzeźwienia z możliwością zastosowania przymusowego pobytu i zapewnieniem całodobowej
opieki lekarza,
2) całodziennej świetlicy dla osób spożywających alkoholu,
3) ogrzewalni z możliwością noclegu.
Zarządzeniem Nr 277/ZiSS/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2020 r. powołano
zespół odpowiedzialny za opracowanie koncepcji realizacji ww. celów strategicznych. Do pracy
zaproszono przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku, Komendy Miejskiej Policji
w Słupsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Słupsku, Straży Miejskiej w Słupsku, Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Rady Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Słupsku.
W wyniku prac powołanego zespołu opracowano rezultaty zadania publicznego, które zostały
wpisane w ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Zasadniczym kierunkiem zmian jest odstąpienie przez Miasto Słupsk od samodzielnego
prowadzenia placówki budżetowej pn. Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przekazanie tego zadania do realizacji organizacjom pozarządowym.
Za dokonaniem proponowanych zmian przemawiają niżej przytoczone argumenty:
1) w dotychczasowej praktyce organizacje pozarządowe wypracowały wzorce i formy działalności
w zakresie zadań szeroko rozumianej problematyki społecznej i z dobrymi rezultatami prowadzą
wiele placówek,
2) po dokonaniu proponowanego przekształcenia zachowana zostanie możliwość sprawowania
kontroli nad placówką, stosownie do uprawnień organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z umowy zawartej z organizacją pozarządową,
3) podmioty pozarządowe działają efektywnie co powoduje, że zlecanie im zadań prowadzenia
placówek przynosi jednostkom samorządu terytorialnego korzyści w aspekcie ekonomicznym,
przy czym osiągnięte rezultaty merytoryczne są przynajmniej na dotychczasowym poziomie,
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4) organizacje pozarządowe mają szansę pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych
oraz udziału w ogłaszanych konkursach ofert.
W celu określenia zainteresowania organizacji pozarządowych prowadzeniem placówki
sprawującej opiekę nad osobą nietrzeźwą i bezdomną, a tym samym spełnieniem ustawowego
obowiązku dot. podejmowania zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, Zarządzeniem Nr 1027/ZiSS/2020 Prezydenta Miasta Słupska dnia
18 grudnia 2020 r. ogłoszono w tej sprawie otwarty konkurs ofert. W ramach postępowania
konkursowego określono następujące rezultaty realizacji zadania publicznego:
1) zabezpieczenie 10 miejsc interwencyjnych utrzymanych całodobowo w gotowości dla osób
przywiezionych przez policję lub straż miejską do wytrzeźwienia z możliwością zastosowania
przymusowego pobytu i zapewnieniem całodobowej opieki lekarza,
2) zabezpieczenie min. 16 miejsc w całodziennej świetlicy dla osób bezdomnych,
3) zabezpieczenie min. 16 miejsc w całorocznej ogrzewalni dla osób bezdomnych,
4) zapewnienie min. 60 osobom bezdomnym dostępu do pomieszczeń z węzłem sanitarnym
umożliwiającym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujących możliwość
przeprowadzenia zabiegów higienicznych,
5) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiany,
6) zapewnienie w skali roku min. 2000 osobopobytów osób nietrzeźwych i bezdomnych,
7) zapewnienie ciągłości realizacji zadania, dostępność zarówno w dni robocze jak i wolne od
pracy (24h).
W dniu 15 stycznia 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie wyżej wymienionego otwartego konkursu
ofert. Na realizatora zadania wybrano Stowarzyszenie MONAR. Umowa na realizację zadania
publicznego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. zostanie zawarta w przypadku podjęcia
przez Radę Miejską w Słupsku uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
- Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Od ponad 40 lat Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski pomagając osobom
uzależnionym od narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym oraz samotnym. Organizacja
pozarządowa oferuje diagnostykę, konsultacje, detoksykację, poradnictwo, terapię i rehabilitację
uzależnień, terapie dla bliskich osób uzależnionych, pracę z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych
metodą społeczności terapeutycznej. W programach wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie
wspiera osoby wykluczone społecznie, świadczy pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy,
osobom chorym psychicznie oraz byłym więźniom. MONAR propaguje życie wolne od nałogów,
wrażliwość na potrzeby innych, wiarę w człowieka i jego możliwości.
Stowarzyszenie MONAR
postrehabilitacyjną m.in. w:

prowadzi

działalność

profilaktyczno

–

terapeutyczno

1) 30 Ośrodkach Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień,
2) 19 Poradniach Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień,
3) 20 Poradniach Profilaktyczno –Konsultacyjnych,
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-

4) 15 hostelach postrehabilitacyjnych.
W ramach pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym działa m.in. w:
1) 10 Centrach Pomocy Bliźniemu,
2) 9 Domach Samotnych Matek,
3) 40 Schroniskach,
4) 4 Noclegowniach.
Ze wsparcia i pomocy Stowarzyszenia MONAR rocznie korzysta ok 100 tysięcy osób.
Stowarzyszenie MONAR prowadzi w Poznaniu Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, realizujący
zadania polegające na sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień
i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rocznie
średnio odnotowuje ok 7 tysięcy osobopobytów dla osób dowiezionych przez policję lub straż
miejską.
3.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Celem Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określonym
w statucie, jest realizowanie zadań własnych Miasta Słupska w zakresie opieki nad osobami
nietrzeźwymi, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277,
z późn. zm.) do placówki przyjmowane są osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim
zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych
osób.
Realizacja celów wynikających z dokumentu strategicznego zakłada rozszerzenie oferty
pomocowej na terenie miasta oraz opracowanie modelu funkcjonowania i prowadzenia
bezpiecznych miejsc opieki nie tylko dla osób nietrzeźwych, lecz także dla osób bezdomnych
niemogących zachować trzeźwości. Celem proponowanych zmian miało być uzupełnienie systemu
wspierającego osoby bezdomne uzależnione od alkoholu. Po podjęciu przedmiotowej uchwały
zadanie zostanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej.
Wypracowane przez zespół propozycje zmian, uwzględniające zapisy Strategii, mają na celu
rozszerzenie działalności placówki i wprowadzenie dodatkowych funkcji, w tym:
1) całodziennej świetlicy dla osób bezdomnych, z której jednocześnie będzie mogło skorzystać
16 osób,
2) całorocznej ogrzewalni dla osób bezdomnych z możliwością noclegu, z której jednocześnie
będzie mogło skorzystać 16 osób,
3) łaźni dla osób bezdomnych.
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Świetlica i ogrzewalnia będą przeznaczone w szczególności dla osób bezdomnych, w tym także
osób które nie są w stanie lub nie są gotowe zachować trzeźwości. W placówkach przewiduje się
następujące usługi:
a) zapewnienie możliwości ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa
niż 18ºC,
b) zapewnienie gorącego napoju,
c) zapewnienie pomieszczeń z węzłem sanitarnym umożliwiającym dostęp do bieżącej ciepłej
i zimnej wody oraz gwarantujących możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych,
d) umożliwienie wymiany odzieży,
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiany,
f) interwencyjnego nieodpłatnego wydawania pożywienia.
Rozszerzenie oferty placówki pozwoli na ograniczenie obecności osób bezdomnych
w przestrzeni publicznej oraz zapewnienie osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności
zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.
Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego w Ośrodku miało zostać zabezpieczonych
5 miejsc interwencyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy liczby przyjęć osób
nietrzeźwych do Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wspólnych
ustaleń zespołu odpowiedzialnego za realizację celu strategicznego, zabezpieczonych zostanie 10
miejsc organizacyjnych utrzymanych całodobowo w gotowości dla osób przywiezionych przez
policję
lub straż miejską do wytrzeźwienia z możliwością zastosowania przymusowego pobytu
i zapewnieniem całodobowej opieki lekarza.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Realizacja celów strategicznych skutkować będzie wypełnieniem luki w systemie opieki nad osobą
bezdomną mającą trudność w utrzymaniu trzeźwości. Realizacja przedmiotowego działania
stanowi spełnienie ustawowego obowiązku dot. podejmowania zadań własnych gminy z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Proponowane przekształcenie wymaga przeprowadzenia likwidacji Słupskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto, że z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek zostanie
postawiony w stan likwidacji. Termin zakończenia działalności jednostki budżetowej ustalono
na dzień 30 czerwca 2021 r. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustalono na dzień 30
września 2021 r. Wykonanie czynności związanych z likwidacją przeprowadzi likwidator powołany
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska. Zadania likwidowanej jednostki budżetowej, z dniem
1 lipca 2021 r. przejmie organizacja pozarządowa, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.
Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, w tym środki finansowe pozostające
na rachunku bankowym w dniu jej likwidacji oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki
przejmuje Miasto Słupsk.
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Zadanie będzie realizowane na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym
i wyposażonym w ruchomości stanowiące własność Miasta Słupsk, położonej przy ul. Gdyńskiej
13 A, która zostanie udostępniona organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie
ofert na podstawie umowy użyczenia, na czas realizacji zadania.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U.
z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowano do zaopiniowania
przez: Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność", Organizację Zakładową NSZZ
„Solidarność" Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Niezależny Związek Pracowników
Samorządowych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Zarządzeniem Nr 35/ZiSS/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 stycznia 2021 r. ogłoszono
przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej - Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konsultacji
jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek Miasta na temat projektu uchwały
w sprawie likwidacji Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po zakończeniu konsultacji raport z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczony w oficjalnym
serwisie internetowym Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Słupskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz innych środków pochodzących z budżetu Miasta Słupska. W latach
2015 – 2020 wydatki na działalność Ośrodka kształtowały się następująco:
Tab. 2. Środki finansowe przeznaczone na działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w latach 2015 – 2020 - wykonanie
2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

dochody
z opłat
za wydane
zezwolenia
na sprzedaż
napojów
alkoholowych

855 957,77

965 809,22

1 110 797,02

1 182 414,28

pozostałe
środki
z budżetu
miasta

380 019,08

375 323,20

361 380,05

357 915,10

RAZEM:

1 235 976,85

1 341 132,42

1 472 177,07

1 540 329,38

2019 r.

2020 r.

1 285 685,80 1 354 737,42

360 840,46

444 264,87

1 646 526,26 1 799 002,29

W 2020 roku plan po zmianach wynosił 1 915 760,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset
piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) w tym: dochody z opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 460 484,00 zł, pozostałe środki
z budżetu miasta - 455 276,00 zł. Wypracowane oszczędności w wysokości 116 757,71 zł
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(słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 71/100) stanowią rezultat
wprowadzonych ze względu na pandemię zwolnień ze składek ZUS w okresie od marca do maja
2020 r. oraz przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Ośrodka
Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym umożliwi wypracowanie znacznych oszczędności. W
2022 roku wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania będą mniejsze o ponad 260
tysięcy złotych.
Tab. 3. Porównanie wydatków na działalność Ośrodka w podziale na lata i formę organizacyjną placówki
2021 rok
(jednostka przez cały rok)

dochody z opłat
za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów
alkoholowych

2022 rok
(organizacja
pozarządowa)

1 430 452,00

1 379 886,94

1 197 884,00

428 828,00

410 428,00

455 104,00

1 859 280,00

1 790 314,94

1 652 988,00

pozostałe środki
z budżetu miasta
RAZEM:

2021 rok (jednostka
miejska
+ organizacja
pozarządowa)

1

Wsparcie przedmiotowego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
wiąże się z udzieleniem przez Miasto Słupsk dofinansowania. Dotacje dla organizacji
pozarządowych przyznawane są w drodze otwartego konkursu ofert. W okresie od 1 lipca
2021 roku do 31 grudnia 2022 roku zaplanowano przeznaczyć na wsparcie realizacji niniejszego
zadania dotację w wysokości 2.400.000,00 zł, zgodnie z następującym podziałem:
Tab. 4 Wysokość planowanej dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom
Nietrzeźwym i Bezdomnym, w podziale na lata
Lp.

1

Nazwa zadania publicznego

Planowana wysokość
dotacji w 2021 roku

Planowana wysokość
dotacji w 2022 roku

(01.07.2021 r.
- 31.12.2021 r.)

(01.01.2022 r.
- 31.12.2022 r.)

Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą
800 000,00
i bezdomną - prowadzenie Ośrodka Pomocy
Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.
(słownie: osiemset tysięcy
złotych)

1 600 000,00
(słownie:
jeden milion sześćset
tysięcy złotych)
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Zgodnie ze złożoną ofertą Stowarzyszenie MONAR zadeklarowało realizację przedmiotowego
zadania w latach 2021 - 2022 za kwotę w łącznej wysokości 2 397 425,94 zł (słownie: dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 94/100), zgodnie z
następującym podziałem:
Tab. 5 Wysokość zaproponowanej
i Bezdomnym, w podziale na lata
Lp.

1

dotacji

na

prowadzenie

Nazwa zadania publicznego

Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą
i bezdomną - prowadzenie Ośrodka Pomocy
Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

Ośrodka

Pomocy

Osobom

Nietrzeźwym

Przyznana wysokość
dotacji na 2021 rok

Przyznana wysokość
dotacji na 2022 rok

01.07.2021 r.
- 31.12.2021 r.

01.01.2022 r.
- 31.12.2022 r.

799 541,94 zł

1 597 884,00 zł

(słownie: siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset czterdzieści
jeden złotych 94/100)

(słownie: jeden milion
pięćset dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy osiemset
osiemdziesiąt cztery złote
00/100)

Środki finansowe będą wydatkowane w ramach budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2021 i 2022 rok. Większą część dotacji stanowić będą
środki pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (76 %).
Pozostałą część stanowić będą inne środki pochodzące z budżetu Miasta Słupska (24%).
Rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami Ośrodka nastąpi zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969). Pracownikom zostanie
wypłacona odprawa pieniężna. W związku z likwidacją jednostki budżetowej konieczne będzie
również wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za I półrocze 2021 r.
Aktualnie w Ośrodku zatrudnionych jest 15 pracowników obsługi, 5 pracowników
administracyjnych oraz 2 osoby porządkowe. Ponadto z 6 lekarzami zawarto umowy kontraktowe.
Tab. 6 Zestawienie kosztów rozwiązania stosunków pracy z pracownikami
Lp.
1

Nazwa wydatku

Kwota

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – odprawy pracowników obsługi

172 307,00

(22 osoby)
2

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi za I półrocze 2021 r.
- „trzynasta” pensja (22 osoby)

41 276,00

3

Dodatkowe koszty, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz
Pracy i Fundusz Solidarnościowy

8 027,00

Razem:

221 610,00

Wysokość środków na ten cel wraz z pochodnymi wynosi: 221 610,00 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100). Wydatki związane z odprawami
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i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zostały zaplanowane w budżecie miasta Słupska
na 2021 rok. Kwota w wysokości 142 659,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sześćset
pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100) wydatkowana będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałą część w wysokości 78 951,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) stanowić będą inne
środki pochodzące z budżetu Miasta Słupska.
Zgodnie z zapisami ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik
do Zarządzenia Nr 1027/ZiSS/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 grudnia 2020 r.,
warunkiem realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową wyłonioną
w postępowaniu konkursowym jest zaproponowanie, w formie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy, przyjęcia do pracy co najmniej 85 % pracowników Słupskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zaproponowanie kontynuacji zawartych umów
100 % kadry lekarskiej zatrudnionej w Ośrodku. Pozwoli to na zachowanie ciągłości realizacji
przedmiotowego zadania.
Mając na uwadze, że organizacja pozarządowa nie może wystawiać tytułów wykonawczych
stanowisko referenta ds. windykacji zostanie przeniesione do struktur organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Słupsku. Koszt wynagrodzenia referenta w II półroczu 2021 r. wynosić będzie
25 392,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).
W 2022 roku szacunkowo wynagrodzenie roczne referenta ds. windykacji wraz z kosztami
pracodawcy wyniesie 50 786,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć
złotych 00/100), zaś dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz kosztami pracodawcy wyniesie
4 318,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych).
W 2021 roku likwidacja jednostki budżetowej będzie wiązała się poniesieniem dodatkowych
wydatków m.in. w postaci odpraw dla pracowników. W 2022 roku zacznie być odczuwalna
oszczędność co obrazuje poniższa tabela.
Tab. 7 Skutki finansowe zmiany formy organizacyjnej realizatora zadania
2018 r.

dochody
z opłat
za wydane
zezwolenia
na sprzedaż
napojów
alkoholowych

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

1 182 414,28

1 285 685,80

1 354 737,42

1 522 545,94

1 197 884,00

pozostałe
środki
z budżetu
miasta

357 915,10

360 840,46

444 264,87

489 379,00

400 000,00

RAZEM:

1 540 329,38

1 646 526,26

1 799 002,29

2 011 924,94

1 597 884,00

2

Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Ośrodka
Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym nie tylko umożliwi wypełnienie luki
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w systemie opieki nad osoba bezdomną mającą trudność w utrzymaniu trzeźwości. Pozwoli
również na wypracowanie oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy rocznie.
6. Źródła finansowania.
Środki finansowe przewidziane na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pochodzą przede wszystkim z opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 182 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydanie
zezwolenia nie mogą być przeznaczane na inne cele. Pozostałą część stanowią inne środki
pochodzące z budżetu Miasta Słupska.
1 w tym 55 104,00 zł – środki zaplanowane na roczne wynagrodzenie referenta ds. windykacji
2w tym odprawy i dodatkowe wynagrodzenia roczne za I półrocze 2021 r. w łącznej wysokości 221 610,00 zł
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