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Wrocław, dnia 08 sierpnia 2017 r. 

Urząd Miasta Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FG6.4143.3.123.2017.MF.2054 (nr wewnętrzny MF092) z dnia 07 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 6330 UM Oleśnica
3 576 459

Razem X 3 576 459

Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa 

(cz. 81), przeznaczone są dla Gminy Miasta Oleśnica na dofinansowanie inwestycji 

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii 

Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie nr 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie nr 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Działanie nr 13.1.2.1 -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.



Jednocześnie informuję, że przekazywanie dotacji i rozliczenie jej wykorzystania 

odbywać się będzie w trybie umowy o dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej budżetu 

państwa zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby 

utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań 

chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na 2017 rok 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF092.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
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