
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.376.2016.KS

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 196/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85201 2160 SP Kłodzko 9 000

razem 9 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.123.2016.AMT z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatków do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w listopadzie 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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.

Z up. W O JE W O ^ B ^ ^ ŚLĄ SK IEG O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.376.2016.KS

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 196/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

(w złotych)

Dziai Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85201 2160 SP Lubin 5 368

razem 5 368

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.123.2016.AMT z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatków do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w listopadzie 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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.

Z up. W OJEW O D^& O ^ŚLĄSK IEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU
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