
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016. JK

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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 zmniejszenia

853 85321 2110 m.n.p.p. Wrocław 99 528

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone były 

na finansowanie działalności miejskich zespołów do spraw orzekania

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.
I up. W O J E W O D ^ g ^ L Ą S K I

Edyta Sapała
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Firicinsów i BudżGtu

UJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016. JK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

853 85321 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 39 599

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności miejskich zespołów do spraw orzekania

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. WOJEWODMfotNOŚLĄSKIEGO 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119. y  ̂  -

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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

853 85321 2110 SP Świdnica 21 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF119.

Z up. V V O JEW O ^BO ^~3LĄ SK SEG Q

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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

853 85321 2110 SP Oleśnica 5 700

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 F10yp. WOJ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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

853 85321 2110 SP Lwówek Śląski 5 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 F l l^ p .  WOJEWOD^&OI^OŚLĄSK

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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

853 85321 2110 SP Lubin 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF119.
Z up. W OJEW ODYpOgDŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.377.2016. JK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.40.2016.MF.2746 

(nr wewnętrzny MF119) z dnia 15 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

853 85321 2110 SP Legnica 2 729

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są 

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF119.
2 up. W OJEW O^ptfW ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


