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Oddział Budżetu i Planowania

Kierownik Oddziału:
Katarzyna Szponarska
tel.: 71 340 65 53
Zadania Oddziału:
1. Opracowywanie zbiorczych materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, przy współpracy z innymi
wydziałami DUW we Wrocławiu oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, ﬁnansowanymi w ramach części 85/02
– województwo dolnośląskie,
2. Opracowywanie propozycji podziału kwot określonych dla części 85/02 – województwo dolnośląskie w projekcie
ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, przy współpracy z
innymi wydziałami DUW we Wrocławiu, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez
Wojewodę Dolnośląskiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Zawiadamianie jednostek podległych Wojewodzie Dolnośląskiemu i przez niego nadzorowanych oraz jednostek
samorządu terytorialnego o kwotach dochodów i wydatków, zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, a
wynikających z projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz ustawy budżetowej na dany rok
budżetowy,
4. Weryﬁkacja projektów planów ﬁnansowych i planów ﬁnansowych jednostek

podległych i nadzorowanych przez

Wojewodę Dolnośląskiego, pod kątem zgodności z kwotami wynikającymi odpowiednio z projektu ustawy budżetowej
na rok następny oraz ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
5. Przygotowanie propozycji zmian w budżecie w ramach uprawnień Wojewody Dolnośląskiego,
6. Zawiadamianie dysponentów środków budżetu Wojewody Dolnośląskiego, jednostek samorządu terytorialnego o
zmianach w budżecie wynikających z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego,
7. Weryﬁkacja ( pod względem ﬁnansowym ) projektów wystąpień Wojewody Dolnośląskiego w sprawach zwiększenia
budżetu, przeniesień wydatków , udzielenia zapewnienia ﬁnansowania

lub doﬁnansowania

z budżetu

państwa, we współpracy z wydziałami i właściwymi państwowymi jednostkami budżetowymi,
8. Opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody, przy współpracy z innymi
wydziałami DUW we Wrocławiu, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez
Wojewodę Dolnośląskiego.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.
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