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Planowanie środków na zadania z zakresu polityki spo łecznej finansowane z bud żetu pa ństwa, realizowane przez jednostki samorz ądu terytorialnego;
Ustalenie, zgodnie z zakresem merytorycznym Wydzia łu, planów dotacji celowych oraz zmian planów dla jednostek samorz ądu terytorialnego na:
¡ zadania z zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecone ustawami,
¡ zadania realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rządowej,
¡ dofinansowanie zada ń własnych;
Prowadzenie analiz dotycz ących zapotrzebowania na środki finansowe oraz monitorowanie wydatków na zadania z zakresu polityki spo łecznej,
finansowane z bud żetu pa ństwa;
Wyliczanie miesięcznych dotacji dla jednostek samorz ądu terytorialnego i sporz ądzanie pisemnych dyspozycji do Wydzia łu Finansów MUW;
Sporządzanie okresowych sprawozda ń z wykorzystaniem bud żetu;
Przygotowywanie propozycji wyst ąpień do ministerstw resortowych w sprawach przydzielenia dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy
ogólnej bud żetu pa ństwa na zadania z zakresu polityki spo łecznej;
bieżąca wspó łpraca z jednostkami samorz ądu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy spo łecznej, w tym rozpatrywanie wniosków
dotyczących dokonywania zmian w wysoko ści środków finansowych przyznanych na dany rok bud żetowy zgodnie zakresem merytorycznym Wydzia łu.
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Stanowisko ds. finansowania zadań jednostek i placówek
tel. 22 695 71 51, pokój nr 25
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