
Zarządzenie Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia  2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów 
o dofinansowanie zadań określonych 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 moduł 3 i 4".

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządzam, co następuje:

§1
1. Powołuję Zespół ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań 
określonych w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH +” 2019 moduł 3 i 4.

2. W skład Zespołu wchodzą:
Teresa Ziółek - pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW,
Elżbieta Gawryjołek - pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW,
Katarzyna Szponarska - Członek Zespołu, pracownik Wydziału Finansów i Budżetu DUW, 
Ewa Cegłowska - Członek Zespołu, pracownik Wydziału Finansów i Budżetu DUW, 
Magdalena Węgrzyn - Członek Zespołu, Radca Prawny Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej DUW.
Katarzyna Suduł -  Członek Zespołu, Radca Prawny Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW

§2
1. Do zadań Zespołu należy przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i zwrot 
ustanowionych przez Beneficjentów, będących podmiotami niegminnymi, zabezpieczeń 
prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań określonych w Resortowym 
Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 moduł 
3 i 4.
2. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w terminach określanych przez Dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Szczegółowy zakres i tryb prac Zespołu określa „Procedura składania, przechowywania, 
udostępniania i zwrotu ustanowionych przez beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej 
realizacji umów o dofinansowanie zadania określonego w Resortowym Programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +” 2019 moduł 3 i 4.

§3
Organizacja prac Zespołu należy do pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Zespołu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


