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Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Miasta Bolesławiec 23 000

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Ja i ludzki świat wokół mnie -  szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa 

w Bolesławcu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF149.

Z Up. WOJEWODY OC^NOŚtĄSKIEGO
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Celina Marzena Dztedzmk 
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Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją - Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Miasta Oleśnica 38 400

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Razem dla bezpieczeństwa”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF149.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Gminy Miękinia 41 450

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Bezpieczeństwo -  priorytetową inwestycją w Gminie Miękinia”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF149.

Z up. W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

i JV  i *
Celina M(»ufna Dziedziak 
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Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 2020 Urząd Miasta Świdnica 38 150

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy -  działania na rzecz młodzieży i seniorów”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF149.

Z up. W O JEW O D Y  D O LN O Ś LĄ S K IEG O
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Celina Martena Dziedziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

754 75495 6320 Urząd Miasta Duszniki 
Zdrój

75 000

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Bezpieczne Duszniki-Zdrój”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF149.

2 up. WOJEWODY DÖ kÄ ^SK tEG O

Celina Marzena Dziedziak 
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Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS7.4143.3.150.2016.MF.3114 (nr wewnętrzny M F 1 4 9 )  z dnia 14 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

921 92120 6320 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

75 000

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej 

poz. 86, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie 

pn. „Systemy bezpieczeństwa i ochrony zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu 

Ząbkowickim przed wandalizmem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.1 - Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości,

Podzadanie 2.1.5 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku 

publicznego,

Działanie 2.1.5.3 - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 1 4 9 .
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