
FB.BP.3111.315.2016.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. 

nr MF/ST5.4143.3.17.2016.MF.3668 (nr wewnętrzny MF157) w sprawie zmiany w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że wprowadzono następujące zmiany:

____________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

801 80103 2030 UG Ruja 1 273

801 80106 2030 UG Ruja 420

Razem 1 693

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016 

w części 83, poz.52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone są na 

zwrot nadpłaconych środków przez gminę z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej 

z budżetu państwa w 2015 roku, na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. -  Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. -  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.7. -  Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej,

Działanie 3.1.7.3, -  Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do zmian w budżecie na rok 2016 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOp^DplNOŚl^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.315.2016.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. 

nr MF/ST5.4143.3.17.2016.MF.3668 (nr wewnętrzny MF157) w sprawie zmiany w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że wprowadzono następujące zmiany:

___________________________________________     (w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

801 80103 2030 UM Szklarska Poręba 13 846

Razem 13 846

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016 

w części 83, poz.52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone są na 

zwrot nadpłaconych środków przez gminę z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej 

z budżetu państwa w 2015 roku, na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. -  Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3 .1 .-  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.7. -  Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej,

Działanie 3.1.7.3. -  Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do zmian w budżecie na rok 2016 po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O^BO^IDŚLASK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.315.2016AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. 

nr MF/ST5.4143.3.17.2016.MF.3668 (nr wewnętrzny MF157) w sprawie zmiany w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że wprowadzono następujące zmiany: 

__________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

801 80104 2030 UM Bielawa 29 473

Razem 29 473

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016 

w części 83, poz.52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone są na 

zwrot nadpłaconych środków przez gminę z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej 

z budżetu państwa w 2015 roku, na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok, w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. -  Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3 .1 .-  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.7. -  Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej,

Działanie 3.1.7.3. -  Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do zmian w budżecie na rok 2016 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYJEIO^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.315.2016.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. 

nr MF/ST5.4143.3.17.2016.MF.3668 (nr wewnętrzny MF157) w sprawie zmiany w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że wprowadzono następujące zmiany: 

____________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

801 80104 2030 UM Przemków 5 202

Razem 5 202

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016 

w części 83, poz.52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone są na 

zwrot nadpłaconych środków przez gminę z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej 

z budżetu państwa w 2015 roku, na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. -  Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. -  Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.7. -  Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej,

Działanie 3.1.7.3. -  Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do zmian w budżecie na rok 2016 po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O D^^JO ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.315.2016.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Szczawno - Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. 

nr MF/ST5.4143.3.17.2016.MF.3668 (nr wewnętrzny MF157) w sprawie zmiany w budżecie 

państwa na rok 2016 zawiadamiam, że wprowadzono następujące zmiany:

_______________________________________     (w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

801 80104 2030 UM Szczawno - Zdrój 8 911

Razem 8 911

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016 

w części 83, poz.52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone są na 

zwrot nadpłaconych środków przez gminę z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej 

z budżetu państwa w 2015 roku, na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 3. -  Edukacja, wychowanie i opieka,

Zadanie 3.1. — Oświata i wychowanie,

Podzadanie 3.1.7. -  Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej,

Działanie 3.1.7.3. -  Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do zmian w budżecie na rok 2016 po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


