
FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85202 2130 powiat ząbkowicki 9 185

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenalDziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85202 2130 powiat lwówecki 7 935

85218 2130 5 728

Razem 13 663

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145. LNÓSLĄS

Celina M a rze n a ^ ie d z ia k
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85202 2130 powiat kamiennogórski 4 342

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOLłiĆ&LĄSKIEGO

( D
Celina Marzeną Dziedziak 

RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.303.2016.JK

Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85202 2130 powiat jeleniogórski 17 776

85218 2130 2 750

Razem 20 526

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145. 7-  UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenayDziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2030 Urząd Miasta Lubin 2 800

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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 -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina M ^ en d D zied zia k
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat oławski 718

85220 2130 1 406

Razem 2 124

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145. up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a rz e n iD z ie d z ia k
ra d c a  g e n e ra ln y



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat złotoryj ski 8 616

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY DCpOŚLĄSKIEGO

Celina M arze la  D ziedziak
RADCA GE 4ERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat wołowski 2 813

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY pOLJiOŚOĄSKIEGO

Celina Ai trze rĄ D zied z ia k
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat wałbrzyski 6 350

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up, WOJEWODY DOLW ŚlisKIEGO

c t / .
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENE IALNY



FB-BP.3111.303.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat trzebnicki 2 872

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. W0JEW0DY.DQlii0ŚLĄSKIEGO

(hj
Celina M arzendDziedziak  

RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat oleśnicki 2 140

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

RADCA GENER> INY



FB-BP.3111.303.2016. JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85218 2130 powiat lubański 5 678

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up WOJEWODYJDO^JO^LĄSKIEGO

t e d i £ .  .
Celina M arzen a D zie d zia k

RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W zwią2ku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85218 2130 powiat legnicki 2 872

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY D O lA L Ą S K IE G O

( D l i l A u /
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85218 2130 powiat górowski 2 872

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. W O JEW O D Y  D O L I Ń S K I E G O

Celina M arzenTD ziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85218 2130 powiat dzierżoniowski 7 157

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu powiatu 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOuiOSLĄSKIEGO

wftjw ol
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENBRALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85203 2030 Urząd Miasta Legnica 5 755

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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 -  MF145.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a ^ ^ rze n t D ziedziak
RADCA GENERALNY



FB-BP.3111.303.2016.JK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.639.2016.MF.3416 (nr wewnętrzny MF145) z dnia 12 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

852 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

1 799

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2016.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

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

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,

Działanie 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF145. 7 p WOJEWODY DO^ŚLĄSKIEGO

Celina M arzenę Dziedziak
RADCA GENERALNY


