
FB-BP.3111.330.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kobierzyce 69 700

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z up. W0JEW^M)0Ui0ŚLĄSKIEG0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 108 900

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. W 0JEW0 p V ^ Ł ^ Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Krotoszyce 7 900

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z lip. WOJEWOpy-D^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016 .JK

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

23 300

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z up. W O JEW O ^Bt^N O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Lubań 88 400

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

2 up. W OJEW Jpy^LNOŚL^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Lubin 220 100

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z up. WOJEWOpYli^NOŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Malczyce 88 800

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1G8.

Z up. W O JEW O p ^^J^O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



FB-BP.3111.330.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Miękinia 144 600

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F108.

Z up. WOJEWgjyr^ N O ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Miłkowice 18 800

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. W OJEW Op^UJOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Oleśnica 89 700

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. WOJEWgCPT^tNoŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016. JK

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Oława 64 100

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1G8.
Z up. W OJEW ^PY^D^W OŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Osiecznica 33 600

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z up. WOJEWOp^l^LNOŚi^sKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Radwanice 22 700

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. WOJEWO^B^OŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016. JK

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Rudna 60 500

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. WOJEWO^DO^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Świdnica 126 400

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1.- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z up. WOJEW^M^LWOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

85 600

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.

Z up. WOJEWOp-̂ lJJOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

63 200

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
Z“P . W J E W p v ^ ŚU)SK|EGo

Edyta Sapała
' YRnaKT° R ^D ZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.330.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Żórawina 28 400

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF103.
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Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.484.2016.MF.2667 

(nr wewnętrzny: MF108) z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Żukowice 42 400

Powyższe środki pochoc zące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF108.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU
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