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WNIOSEK

o zwiększenie w budżecie Miasta Katowice na rok 201,9 i lata na§tęPne

środków na dofinan§owanie działalności placówek w§parcia dziennego

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia l4 czetwca 1960 r, - Kodeks Postępowania
Administracyjnego, w związku z art,5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pozytku publicznego i o wolontariacie, wno§imy w interesie publicz-
nym o zwiększenie w budżecie Miasta Katowice na rok 2019 i lata nastęPne
śiodków przewidzianych na dofinansowanie do działalności placówek wsparcia
dziennego prowadzonych w Katowicach przez organizacje pozarządowe.

UZASADNiENIE,

Działalnośó placówek wsparcia dzięnnęgo plowadzonych w Katowicach ptzez
organizacj" porurrądowe jest finansowana ze środków budzetu Miasta, na Pod-
stawie umów zawieranych z Miastęm Katowice po każdorazowym przeprowa-

dzeniu otwartego konkursu ofert.

Srodki ptzewidziane w budzecie Miasta na ten cel utrzymują się od wielu lat na

zbltżonym poziomie, niewystarczającym w stosunku do rosnących potrzeb.

Tymczasem tylko w latach 2016-2019 płaca minimalna wzrośnie o 22oń (w 2016

roku wynosiła 1 850,00 zł, a w 2019 roku zostanie podniesiona do poziomu co

najmniej 2 250,00 zł),
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Wynagrodzenia pracowników merytorycznych - kierownika placówki i wycho-
wawców - pozostają w większości placówek wsparcia dziennego prowadzonych
w Katowicach przez organizacje pozarządowe na poziomie minimalnej płacy
i stanowią łącznie najpokaźniejszą pozycję w budzetach tych placówek.

Za wysokimi wymaganiami stawianymi pracownikom nie idą, niestety, moźliwości
zaofęrowania im godziwego wynagrodzenia, które od wielu lat utrzymuje się na
poziomie minimalnej płacy (obecnie są to kwoty ok. 1 500,00 - 1 600,00 zł netto).
W tych warunkach organizacje pozarządowe prowadzące w Katowicach placówki
wsparcia dziennego napotykają na coTaz większe trudności w zapęwnieniu uczęsz-
czającym do nich dzieciom i młodzieży należytej opieki, wychowania i wsparcia,
ręa|izowatych przez kadrę wychowawców o wysokich kwalifikacjach i umiejętno-
ściach.

Zupełny brak perspektywy awansu i możliwości ręalnego podwyższęnia głodo_
wych pensji pogłębiają pracowniczę frustracje i osłabiają motywacje do podno-
szenia jakości świadczonej pracy, którą - nięzależnie od występujących trudności
- pracownicy ci wykonują z pełnym oddaniem, pasją i poświęceniem.

Poza zwiększającą się z roku na rok płacą minimalną, rosną równiez inne stałe
koszty funkcjonowania placówek wsparcia dziennego finansowane z dotacji prze-
kazywanych ze środków budZetu Miasta Katowice, których wysokość ich w żad-
nym razie nie rekompensuje.

W tych okolicznościach wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony i zasługuje na
uwzględnienie.

Stosownię do uregulowah zawartych w art. 244 § 2 KPA prosimy o zawiadomięnie
o sposobie jego załatwienia.

Otrzymują - z uprzejmą prośbą o poparcie wniosku:

l) RADA MIASTA KATOWICE
2) Komisja Polityki Społecznej RADv MIAsTA KłrowIcp
3) PowIATowA RADA DzIAŁALNośCI PozyTKu PuBLIczNEGo w Katowicach
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