
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jadwigę Rotnicką i Piotra Florka 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W związku z trwającymi pracami nad konstruowaniem budżetu państwa na rok 2017 dotarły do nas 

niepokojące informacje o braku należytego zabezpieczenia poziomu dotacji celowych umożliwiających 

samorządowi województwa wielkopolskiego realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

w obszarze pomocy społecznej.  

Dlatego zwracamy się do Pani Minister z prośbą o wyjaśnienie powodów drastycznego ograniczenia  

w 2017 r. wysokości środków przeznaczonych na finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych  

oraz koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego. 

Uzasadniony niepokój budzi wskazany przez wojewodę wielkopolskiego poziom środków dotacyjnych dla 

samorządu województwa wielkopolskiego wynikający z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 w rozdziale 

85226 „Ośrodki adopcyjne”, który to poziom wynosi 861 tysięcy zł, co stanowi zaledwie 50% kwoty 

zaplanowanej na to zadanie w ustawie budżetowej na rok 2016 oraz niespełna 32% planu po zmianach na rok 

bieżący. Tak niski poziom dotacji stanowi poważne zagrożenie dla realizacji procedur adopcyjnych oraz 

stabilności i dalszego rozwoju prężnie działającego systemu adopcyjnego w Wielkopolsce. 

Drastyczne ograniczenie wysokości dotacji celowej na rok 2017 przez wojewodę wielkopolskiego jest 

niezrozumiałe tym bardziej, że wyniki kontroli przeprowadzonej w pierwszym półroczu bieżącego roku przez 

służby kontrolne wojewody w przedmiocie oceny wysokości środków przekazywanych na realizację zadania 

zleconego poszczególnym ośrodkom adopcyjnym na terenie województwa wielkopolskiego wskazały między 

innymi na zagrożenia polegające na braku zabezpieczenia określonych funkcji ośrodków adopcyjnych,  

a wynikające z bardzo niskiego poziomu dotacji celowej. 

Obawy o terminowe koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń 

rodzinnych i świadczenia wychowawczego wywołał również niski poziom zabezpieczenia środków na 

rok 2017 w rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” oraz w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego”. Na poczet realizacji zadań związanych z koordynacją świadczenia wychowawczego samorząd 

województwa wielkopolskiego ma otrzymać w 2017 roku 284 tysiące zł, co stanowi 59% kwoty zaplanowanej 

na rok 2016.  

Skrajnym przejawem nieodpowiedzialności w planowaniu budżetu państwa na rok 2017 jest z kolei ujęcie 

w projekcie ustawy budżetowej kwoty 347 tysięcy zł przeznaczonej na koordynację świadczeń rodzinnych, 

stanowiącej zaledwie 12% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2016. Efektem tak niskiego poziomu 

zaangażowania środków w budżecie państwa na rok 2017 przeznaczonych dla samorządu województwa 

wielkopolskiego będzie ograniczenie pełnej i skutecznej ochrony praw gwarantowanych przez systemy 

zabezpieczenia społecznego. 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego samorząd województwa wielkopolskiego, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami, powinien mieć zabezpieczone w budżecie państwa dotacje celowe  

w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Ponadto dotacje powinny być przekazywane z budżetu 

państwa w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań. 

Mając na uwadze przedstawione kwestie, prosimy Panią Minister o udzielenie informacji o dokonanych 

zmianach w projekcie budżetu państwa na rok 2017, w poziomach dotacji celowych zaplanowanych dla 

samorządu województwa wielkopolskiego na finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych oraz 

koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego. Prosimy też o spowodowanie podjęcia niezbędnych 

działań zapewniających samorządowi województwa wielkopolskiego w roku 2017 środki na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej i zagwarantowanie pełnego 

zaangażowania tych środków przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. 

Jadwiga Rotnicka 

Piotr Florek 


