
MAŁOPOLSKI URZ ĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przesyła poniżej informację dotyczącą zasad realizacji w 2014 roku zadań z zakresu
polityki społecznej finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Wojewody.

1. Zasiłki stałe.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85216 § 2030 w wysokości 110300 zł przyznana została
na realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, w celu zapewnienia
pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

2. Zasiłki okresowe.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85214 § 2030 w wysokości 3100 zł przyznana została na
realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłatę
zasiłków okresowych osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium
dochodowego, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy
finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres
niezbędny do wyjścia z tej sytuacji.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85228 § 2010 w wysokości 24000 zł przyznana została na
realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te
osoby.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85213 § 2030 w wysokości 8717 zł przyznana została na
realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem dofinansowanie opłacenie składek
na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i nie podlegających
ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85212 § 2010 w wysokości 1898546 zł przyznana została
na realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w celu zapewnienia pomocy
finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.



6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85213 § 2010 w wysokości 3061 zł przyznana została na
realizację do 31.12.2014 r. zadania dot. opłacenie składek zdrowotnych osób
pobierających świadczenia rodzinne w celu zapewnienie dostępu do świadczeń
zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego

7. Środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  48 686 zł (słownie:  czterdzieści  
osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 
2030 klasyfikacji  budżetowej  (budżet zadaniowy 13.1.1.1 – wsparcie finansowe jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej).

2 .Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania, którym jest: 
1)  obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 obsługa zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej

8.Środki na  „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”
Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w ramach działu 852 rozdziału 
85295,  §  2030 klasyfikacji  budżetowej  (budżet  zadaniowy  13.1.1.8 – program wieloletni  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w formie dotacji celowej w wysokości  59671 zł 
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych), z tego na: 

2) posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku opłacany przez OPS bezpośrednio na konto 
placówki  oświatowej  48782 zł  (słownie:  czterdzieści  osiem  tysięcy  siedemset
osiemdziesiąt  dwa  złote),  co  stanowi  nie  więcej  niż  80% kosztów realizacji  tego 
zadania,

3) zasiłek celowy  10889 zł (słownie:  dziesięć  tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć
złotych), co stanowi nie więcej niż 60% kosztów zasiłków celowych.

9. Środki na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia  pielęgnacyjnego w wysokości 
200zł
Została przyznana pomoc finansowa na podstawie rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200zł
Dotacja celowa jest zaplanowana w budżecie na 2014 rok w klasyfikacji budżetowej dział 852 
rozdział 85295  par.2010 w wysokości 8250 zł przeznaczona została na wypłatę pomocy 
finansowej w wysokości 200zł osobom uprawnionym o których mowa w rządowym 
programie wspierania osób uprawnionych  do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego 
uchwałą nr 230/2013 Rady ministrów z 24 grudnia 2013 roku.

10. Środowiskowe domy samopomocy.
Dotacja celowa zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 rok w ramach klasyfikacji
budżetowej dział 852 rozdział 85203 § 2010 w wysokości 342000 zł przyznana została
na realizację zadania do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności



społecznych przez uczestników tych domów.
-. Środki finansowe będą przesyłane zgodnie ze składanymi przez beneficjenta dotacji
miesięcznymi zapotrzebowaniami, o których mowa w piśmie Wydziału Polityki
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 19 grudnia 2013 roku,
znak: WP-II.3122.22.2013, ale nie więcej niż do wysokości dotacji określonej w planie
wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego.
-. Wielkość i terminy przekazywania środków finansowych na konto beneficjenta dotacji
uzależnione będą od wpływu środków finansowych z Ministerstwa Finansów na rachunek
budżetu Wojewody Małopolskiego.
- Dotacja musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2014 roku wyłącznie na realizacje zadań
określonych w niniejszym piśmie.
-. Termin zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego ustala się,
zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do 31 stycznia 2015 roku.
- Dotacje celowe, o których mowa w tym piśmie, wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości (również te w trakcie
roku budżetowego) – podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody Małopolskiego,
na zasadach i w terminach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
-. Rozliczenie dotacji nastąpi na zasadach i w terminie określonym w piśmie Wydziału
Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 20 grudnia
2013 roku, Nr WP-II.3122.23.2013, tj. nie później niż do 4 lutego 2015 roku.
- Beneficjent dotacji zapewnia, w przypadku zadań które tego wymagają, iż wybór
wykonawców i dostawców będzie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
- Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa,
wszystkie zakupy sprzętu przekraczające kwotę 3 500 zł są pokrywane wyłącznie ze
środków własnych beneficjenta dotacji.
-. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie może przeprowadzić kontrolę wykonania
zadań na miejscu lub na dokumentach. Beneficjent dotacji zobowiązany jest przedstawiać
na żądanie Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie informacje, dokumenty i dane niezbędne do sprawowania kontroli, zarówno
w roku bieżącym, jak i w latach następnych.
-. Dowody księgowe należy opisywać, zgodnie z art. 39 ustawy o finansach publicznych
oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych.
-. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa oraz środków otrzymywanych
w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie zadań
zleconych z zakresu administracji rzędowej oraz dofinansowanie zadań własnych, a także
wydatków dokonywanych z tych środków (winna obejmować budżet państwa i udział
środków własnych beneficjenta dotacji w podziale na źródła finansowania), w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z realizacją zadań –
zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z 3 stycznia 2011 r. nr FB.III.3241-1-10.
- Wszelkie zmiany w planie dotacji, Wojewoda jako dysponent środków finansowych może
dokonywać: w przypadku zadań zleconych do 15 listopada roku budżetowego,
a w przypadku zadań własnych do 30 listopada roku budżetowego, zgodnie z art. 170
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym, jednostki
samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o zmiany w planie dotacji nie później niż



do 15 października 2014 roku w przypadku zadań zleconych i 30 października 2014 r.
w przypadku zadań własnych. Po tym terminie wnioski o zmianę planu dotacji mogą nie
zostać uwzględnione.


