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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat bolesławiecki 104 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Z up. W O J E W O D ^ m j^ L Ą S K C

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Eudtclu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat dzierżoniowski 128 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W OJEW O^D^NOŚLĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cudtctu



FB-BP.3111.307.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat głogowski 190 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W O JEW M ^tl^LN O ŚLĄ SK IE^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cuditlu



FB-BP.3111.307.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
jGóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat górowski 75 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W OJEW ODYP01^LĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cudioiu



FB-BP.3111.307.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat jaworski 59 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W0JEW^>60^N0ŚLĄSKi:. o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Dudictu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat j eleniogórski 48 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m in. numer wewnętrzny decyzji -  MF126.
Z up. W0JEW0D>D0^N0ŚLĄS[

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Dudictu



FB-BP.3111.307.2016A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat kamiennogórski 39 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W OJEW Op^LNOŚLĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Dudiclu



FB-BP.3111.307.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat kłodzki 191 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WOJEWOD^PG^IOŚLĄSKl

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.307.2016A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat legnicki 66 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 wewnetrzny decyzji -  MF126.
Z up. W G JEW O j^^C JO ŚLĄ SK II.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Dudiciu



FB-BP.3111.307.2016A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat lubański 62 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Z up. WCJEV^Y'^UiOŚLĄSk

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



FB-BP.3111.3 07.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat lubiński 133 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Eudietu

WOJEW^gptNOŚLĄSKII,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat lwówecki 63 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WCJEWpy^WOŚLĄSi;

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

Finansów i Cudictu



FB-BP.3111.307.2016 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat milicki 38 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W0JE\W^y^LN0ŚLĄS

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cl J Iu u



FB-BP.3111.307.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85204 2160 powiat oleśnicki 60 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Z up. w o j e w o d j ^ n o ś l ą s k i

Edyta Sapała
d y r e : ;t c r  w y d z ia ł u

Finansów i CuJ_*wii



FB-BP.3111.307.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat oławski 68 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4 .1 .5- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Z up. W C J E W O D Y p e ^ L Ą S

Edyta Sapała
DYREKTCR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.307.2016A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat polkowicki 73 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W G J E W O p ^ ^ O Ś l^ S K

Edyta Sapała
DYREKTOR WYCZIAŁU

Finansów i U'«—'— —jj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat strzeliński 50 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF126.
J F Z up. WOJEWOpć^pWJOŚLĄS

Edyta Sayała
d y r e :;t c r  w y p z ia ł u

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016.AZ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat średzki 42 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WOJEWOpH^J^OŚLĄS

Edyta Savciła
DYREKTOR V'/YCZIAŁU

Finansów i DudżŁiu



FB-BP.3111.307.2016 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat świdnicki 88 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WCJEWOpi^WIOŚkĄSUS

Edyta Sapała
d y r e :;t c  a  w y d z ia ł u

Finansów i Cu— łai



FB-BP.3111.307.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85204 2160 powiat trzebnicki 54 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.

Z up. WCJEWO^BgLNOŚLĄS

Edyta Scwoła
DYREKTCR WYDZIAŁU

Finansów i Cu -idu



FB-BP.3111.307.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat wałbrzyski 88 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W 0 J E W ^ V ^ W 0 ŚLĄSKI

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

Finansów i wiiu— -¡.u



FB-BP.3111.307.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat wołowski 26 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126. , , , , , .  ... r,v>nni. In6l . „
l up. yiLiut-iłUujHJUJiNOSLĄSi»

Edyta Savała
DYRE! CTCR WYDZIAŁU

Finansów i Cu J _'_'u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat wrocławski 175 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WCJEWOpe f̂tWŚL^SK!

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fiiis.isów i L -  o.u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016. AZ

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat ząbkowicki 47 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WCJEWO^0O^IOŚI46!

Edyta Savała
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat zgorzelecki 119 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

ni epełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. WCJE^PY^J^OŚLĄS!

Edyta Savała
d y r e : crc r  w y d z ia ł u

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016A Z

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 powiat złotoryj ski 8 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W CJEW O py-Dg^ślĄSM I-.

Edyta Saoała 
d y r e : ctcr  w y d z ia ł u



FB-BP.3111.307.2016AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 m.n.p.p. Jelenia Góra 60 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126£ up. WCJT>V0D̂ BQ ^0ŚLĄS!

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

Finansów i Cud'lc’;u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85204 2160 m.n.p.p. Legnica 94 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W0JEW

Edyta Sapała 
D Y R E d C a  WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

FB-BP.3111.307.2016. AZ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85204 2160 m.n.p.p. Wałbrzych 246 000

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126. ^

Edyta Savo.ła
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

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

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.538.2016.MF.2946 

(nr wewnętrzny MF126) z dnia 28 września 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 85204 2160 m.n.p.p. Wrocław 355 930

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące ze środków z rezerwy celowej (część 

83 poz. 77), przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5 -  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF126.
Z up. W CJEW O^DO^ieŚLĄS!;

Edyta Ścinała
d y r e :t c  r  w y d z ia ł u

Finansów I


