
FB-BP.3111.314.2016. AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

852 85201 2160 SP Jawor 2 000

Razem 2 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

1 up. W 0 JE W ^> ^ ^ (0 Ś i^ SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenie

852 85201 2160 SP Kłodzko 7 000

Razem 7 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016 AM z dnia 14 października 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest nie wykorzystaniem przyznanych 

środków na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY> D ^ M SK,EG0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

852 85201 2160 SP Lubin 3 000

Razem 3 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^^mAIOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenie

852 85201 2160 SP Oleśnica 6 548

Razem 6 548

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest nie wykorzystaniem przyznanych 

środków na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. W OJEW Op^UlOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85201 2160 SP Ząbkowice Śląskie 6 000

Razem 6 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. W OJEW Cp^J^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 paździemika2016 r.

F B -B P .3 111.314.2016. A D

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenie

852 85201 2160 SP Zgorzelec 1 000

Razem 1 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest nie wykorzystaniem przyznanych 

środków na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0p>H ^0ŚlĄSK IEG Q

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenie

852 85201 2160 MNPP Legnica 4 000

Razem 4 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016 A M  z dnia 14 października 2016 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEW OJi^WOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.2016.AD

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2016 z dnia 

21 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie 2016 roku następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenie

852 85201 2160 MNPP Wrocław 20 000

Razem 20 000

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.76.2016.AM z dnia 14 października 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest nie wykorzystaniem przyznanych 

środków na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok 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 2016 rok po 

stronie dochodów.

Z up. WCUEWOpJBJ^IOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu


