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Urząd Miasta i Gminy
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Gryfów Śląski 80 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O J ^ M j ^ A S K IE u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 15 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O ^ J > O ^ P ŚL Ą S K L .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 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 85214 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 7 750

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

z up. W O JE W O ^ e O ^ P Ś L A SK1Eu

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Leśna 234 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up.

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i BucSzetu
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Urząd Miasta i Gminy
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Lubawka 65 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEWOD^^OŚIĄSKIE^ 

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Lubomierz 45 400

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W0 JEW0 D > B ^ ^ Ś L Ą S K IE u  1

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 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 85214 2030 UMiG Lwówek Śląski 100 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O D ^ ^ N ^ L Ą S K IE -

✓
Edyta Sapała

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Mieroszów 60 500

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O D p ^ ^ L Ą S K I c u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Międzybórz 1 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O JE W O p ^ O ^ K tó lĄ SK I^  '

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Międzylesie 150 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W C ^ O ^ O Ś L Ą S K I^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Milicz 59 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W 0JEW0 t ^ ^ f ^ K i:-  

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Mirsk 240 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O D ^ ^ lD Ś L Ą S K IE u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Niemcza 13 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O D ^ O ^ Ś L Ą S K iE u  3

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Nowogrodziec 45 600

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W OJEW Oj^O^IOŚLĄSKIEw  :■

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 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 85214 2030 UMiG Oborniki Śląskie 72 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O JE W O D p O ^ tó LĄ SK IL .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Olszyna 71 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W ^ B ^ W Ś L Ą S K IE ^ "

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budiotu
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Urząd Miasta i Gminy
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Pieńsk 171 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W 0J E W M > D ^ 0 ŚLĄSKi:^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Prochowice 15 500

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O D ^ ^ e ś L Ą S K IE , . '

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budietu
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Urząd Miasta i Gminy
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Prusice 87 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 — MF142.

Z up. W O J E W O ^ B O ^ e ŚL Ą S K i:^ .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budiciu
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Urząd Miasta i Gminy
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Przemków 155 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEWODY^OIJAOŚLĄSKIIIl.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Eudżclu
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Urząd Miasta i Gminy
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Radków 46 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W M ^ D O ^ O Ś L Ą S K i: . .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Sobótka 48 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W ^ D ^ W O Ś L ^ S K I

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Strzegom 85 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O J E W O ^ O ^ N O Ś ^ S K I I^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Biidtotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 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 85214 2030 UMiG Strzelin 253 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W 0 J E W 0 J X ^ ^ ^ Ś L Ą S K IZ u  ?

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Szczytna 49 480

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEWODY^OLNOŚLĄSKi:,.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Ścinawa 10 550

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O JEW O J^^ l^O ŚLĄSK IZu

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Środa Śląska 1 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

z up. w o j e w i ^ d ^ o ś l ą s k i :

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BccJtstu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Świerzawa 230 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W OJEW ODY^O^OŚLĄSKIZ.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżolu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Trzebnica 4 600

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEW^lY-O^NOŚLĄSKi:,

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Wąsosz 51 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEWOD^D^WOŚLĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.305.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Węgliniec 49 330

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. WOJEWOD)^OLNOŚLĄSKi:,

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budisiu
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Urząd Miasta i Gminy
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Wiązów 25 400

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

Z up. W O JE W O ^O ^ JG ŚLĄ SK i:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budtetu
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Urząd Miasta i Gminy
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Wleń 30 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków rezerwy celowej (cz.83, 

poz. 25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 -  MF142.

z up. w o je w o d ^ ^ o ś lą s k i : . .  ■?

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budistu


