
ZARZĄDZENIE NR $1 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia ZS' marca 2022 r.

w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego 
z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą programów finansowanych ze środków 
Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135), oraz art. 13 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 23 
października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) 
oraz w związku z umową:

-  nr COM/225/2021 zawartą w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - 

Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego 

dalej „Funduszem”, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 r.;

-  nr COM/226/2021 zawartą w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - 

Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego 

dalej „Funduszem”, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 r.;

-  nr COM/227/2021 zawartą w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - 

Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego 

dalej „Funduszem”, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 r., ;

-  nr AOON/39/2022 zawartą w dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - 

Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, 

zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -  

edycja 2022”;

-  nr OW/40/2022 zawartą w dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - 

Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, 

zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa -  edycja 2022”.



zarządzam co następuje:

§1. Zarządzenie określa

1. wysokość i tryb przekazywania Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we 

Wrocławiu środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” 

z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą programów finansowanych ze środków 

Funduszu:

a) resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- 

mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r.;

b) resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej -  edycja 2022”;

c) resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa -  edycja 2022”;

zwanego dalej „Zadaniem”;

2. sposób rozliczania i zwrotu niewykorzystanej części środków Funduszu.

1. Przekazane na Zadanie środki Funduszu zostaną wykorzystane na koszty zatrudnienia 

dodatkowego pracownika, dodatki zadaniowe dla pracowników oraz na inne wydatki 

bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu.

2. Termin wykorzystania środków Funduszu ustala się od dnia przekazania środków do dnia 

31 grudnia 2022 r.

3. Wydatki w ramach Funduszu będą kwalifikowane, jeżeli zostaną faktycznie poniesione 

w okresie, o którym mowa w ust. 2, przy czym istnieje możliwość zrefundowania ze 

środków Funduszu wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. związanych z 

realizacją programów.

4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z programami, o których mowa w §1 ust. 1 oraz 

warunkami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

§3.
1. Środki Funduszu zostaną przekazane na pokrycie kosztów związanych z obsługą 

programów finansowanych z Funduszu, w łącznej wysokości 316 888,50 zł (trzysta 

szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 50/100 zł) wg następującego podziału:

a) 14 219,82 zł (czternaście tysięcy dwieście dziewiętnaście 82/100 zł) 

z przeznaczeniem na koszty obsługi wynikające z realizacji umowy nr COM/225/2021 

zawartą w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny 

i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu 

przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego



Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, 

ogłoszonego w 2021 r.;

b) 15 027 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia siedem 0/100 zł.) z przeznaczeniem na koszty 

obsługi wynikające z realizacji umowy nr COM/226/2021 zawartej w dniu 23 listopada 

2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej 

a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków 

Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 r.

c) 13 191,10 zl (trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 10/100 zł) z przeznaczeniem 

na koszty obsługi wynikające z realizacji umowy nr COM/227/2021 zawartej w dniu 23 

listopada 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny i Polityki 

Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania 

środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 r.

d) 212 358,60 zl (dwieście dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 60/100 zł) 

z przeznaczeniem na koszty obsługi wynikające z realizacji umowy nr AOON/39/2022 

zawartej w dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny 

i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu 

przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację 

zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -  edycja 2022”;

e) 62 091,98 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 98/100) 

z przeznaczeniem na koszty obsługi wynikające z realizacji umowy nr OW/40/2022 

zawartej w dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny 

i Polityki Społecznej a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu 

przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej 

„Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa -  edycja 2022”.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazane zostaną z rachunku wskazanego w ust. 7 na 

wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Wydział Organizacji i Rozwoju 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowany do obsługi środków 

Funduszu Solidarnościowego o numerze 65 1010 1674 0000 7118 9230 1000. Środki te 

obciążają koszty Funduszu.

3. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 zostanie utrzymany nie krócej niż do dnia 

zaakceptowania przez Wojewodę rozliczenia wykorzystania środków Funduszu, o którym 

mowa w § 5 ust. 1.



4. Wydatki związane z realizacją Zadania ponoszone będą za pośrednictwem rachunku 

bankowego, o którym mowa w ust. 2.

5. Środki Funduszu na Zadanie zostaną przekazane na rachunek bankowy, 

o którym mowa w ust. 2 w dwóch transzach: 289 477,58 zł niezwłocznie po wejściu w 

życie niniejszego zarządzenia i 27 410,92 zł do 20 maja 2022 r., pod warunkiem ich 

dostępności na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7.

6. Dyrektor Generalny zobowiązany jest do:

1) wykorzystania najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. przekazanych przez Wojewodę 

środków, o których mowa w ust. 1 na realizację Zadania, o którym mowa w § 1 w 

podziale na koszty obsługi wynikające z poszczególnych umów, o których mowa w 

ust. 1;

2) zwrotu niewykorzystanej części przekazanych środków w podziale na koszty 

obsługi wynikające z poszczególnych umów, o których mowa w ust. 1 w terminie 

do dnia 15 stycznia 2023 roku;

3) zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 

o którym mowa w ust. 2 w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku w podziale na 

koszty obsługi wynikające z poszczególnych umów, o których mowa w ust. 1

7. Zwrot środków i odsetek bankowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 zostanie dokonany 

na rachunek prowadzony w Wydziale Finansów i Budżetu o numerze 87 1010 1674 0000 

5518 9230 1000 utworzony w celu otrzymania środków Funduszu Solidarnościowego od 

Dysponenta Funduszu.

8. Zwrot środków i odsetek bankowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 dokonany w 

terminie uniemożliwiającym przekazanie ich przez Wydział Finansów i Budżetu do dnia 

30.01.2023 r. na rachunek bankowy Dysponenta Funduszu następuje wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

9. Dokonując zwrotu środków należy wskazać:

1) numer umowy;

2) kwotę niewykorzystanych środków wraz ze wskazaniem numeru umowy, o którym 

mowa w §3 ust. 1,

3) kwotę odsetek bankowych lub ewentualnych przychodów uzyskanych w ramach 

realizacji umowy wraz ze wskazaniem numeru umowy, o którym mowa w §3 ust. 1.

§ 4 .

1. Dyrektor Generalny zobowiązany j est do:

a) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji 

księgowej z realizacji Zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych



operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późń. zm.);

b) przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej związanej 

z realizacją Zadania przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zrealizowano 

Zadanie,

c) opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją Zadania, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 21 ustawy o rachunkowości.

2. Niedochowanie któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w ust. 1, uznaje się 

w zależności od zakresu naruszenia, za niezrealizowanie w części albo całości Zadania.

§ 5.

1. Dyrektor Generalny sporządza rozliczenie z wykorzystania środków z Funduszu oddzielnie 

dla każdej umowy, o których mowa w §3 ust. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do zarządzenia i przedstawia Wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2023 r.

2. Dyrektor Generalny przedstawi Wojewodzie w wyznaczonym terminie dodatkowych 

informacji, wyjaśnień oraz dowodów do rozliczenia środków, o którym mowa ust. 1 .

3. Wojewodzie przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli realizacji zarządzenia na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zarządzenia oraz po jej zakończeniu.

1. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych na zasadach określonych wart. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

§ 7.
W sprawach nieuregulowanych, stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Z ałączn ik^  1 
do Zarządzenia Nr . VW... 

W ojewodyJolnośląskiego 
z dnia .3 9 . .marca 2022 r

R ozliczenie środków  udzielonych z  Funduszu Solidarnościow ego (FS) w roku 2022 na koszty obsługi 

w ynikające z realizacji um ow y n r .....................................................................................................

Nazwa jednostki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Nazwa zadania

Nr umowy

Dział

Rozdział

Kwota środków FS wynikająca z umowy

Kwota środków otrzymanych

Kwota środków wykorzystanych

Szczegółowy opis wykorzystania środków FS

Kwota zwrotu środków FS na rachunek prowadzony w Wydziale Finansów i Budżetu

Data zwrotu środków FS na rachunek prowadzony w Wydziale Finansów i Budżetu

Kwota zwrotu na rachunek prowadzony w  Wydziale Finansów i Budżetu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku DUW we Wrocławiu

Data zwrotu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku prowadzony przez Wydział 
Organizacji i Rozwoju

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Podpis i pieczęć Dyrektora Generalnego

Sporządził: (imię, nazwisko, stanowisko)

Dane kontaktowe do osoby sporządzającej:

Data sporządzenia rozliczenia




