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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/F S4.4143.3.63 9.2016. MF. 3 416 (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 85219 2030 UM Bielawa 40 000

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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^L^O&LASKIEGO

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

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

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 85219 2030 UM Boguszów Gorce 19 600

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 JE W O ^ 0 ^ O Ś ^ A s k ie g o

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

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

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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 85219 2030 UM Bolesławiec 53 200

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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. WOJEWOD^O^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta 
Chojnów

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 85219 2030 UM Chojnów 17 500

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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 J E W O p ^ D O J J O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 85219 2030 UM Duszniki Zdrój 5 500

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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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. WOJEWgBYpSŁNOŚLĄSKIEGO

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

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

Urząd Miasta 
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:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 UM Dzierżoniów 43 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 OJEW O^PO^W OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR VWDZ!AŁU

Finansów i 8u<1?*tn



Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Głogów

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 85219 2030 UM Głogów 97 600

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 JE W O ^ ^ L N O Ś Ł Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów j Budżetu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.304.2016.AZ
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Urząd Miasta 
Jawor

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 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 UM Jawor 33 700

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.

2 up. W O J E W O D ^ S ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Ri;d?fi!u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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 85219 2030 UM Jedlina Zdrój 8 300

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 0 JEVV0 D > ^ ] J 0 ŚLĄSK IEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Jelenia Góra 101 000

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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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 ^ W ^ IO ŚLĄ SK IEG O

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

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

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Kamienna Góra 27 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

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 85219 2030 UM Karpacz 8 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

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 85219 2030 UM Kłodzko 39 700

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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 85219 2030 UM Kowary 16 600

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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FB-BP.3111.304.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 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 85219 2030 UM Legnica 153 900

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016. AZ

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Lubań 28 900

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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FB-BP.3111.304.2016. AZ

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 20 października 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 UM Lubin 87 700

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016.AZ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 85219 2030 UM Nowa Ruda 33 200

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016 A Z

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Oleśnica 38 000

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016. AZ

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Oława 37 900

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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. W0JEV

Eayia sapata
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta 
Piechowice

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 85219 2030 UM Piechowice 7 000

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.

'REKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

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 85219 2030 UM Pieszyce 11 200

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Piława Górna

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 85219 2030 UM Piława Górna 8 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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 85219 2030 UM Polanica Zdrój 8 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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 85219 2030 UM Szczawno Zdrój 8 400

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 85219 2030 UM Szklarska Poręba 11 200

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

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 85219 2030 UM Świdnica 82 600

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 85219 2030 UM Świebodzice 30 900

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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 85219 2030 UM Świeradów Zdrój 8 500

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Wałbrzych 169 700

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 85219 2030 UM Wojcieszów 5 600

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016.AZ

Urząd Miasta 
Wrocław

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 85219 2030 UM Wrocław 641 307

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

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 85219 2030 UM Zawidów 5 700

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.304.2016. AZ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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 85219 2030 UM Zgorzelec 44 800

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
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 85219 2030 UM Złotoryja 22 300

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

jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a 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 rok 2016 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 wprowadzenia zmian w budżecie 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.
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