
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.369.2016.KR

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 180/2016 z dnia 

14 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85226 2210 Urząd Marszałkowski 150 000

852 85226 6510 Urząd Marszałkowski 29 520

Razem 179 520

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Zc rowia i Polityki Społeczne;

nrPS-ZS.3111.105.2016.RZz dnia 10 listopada 2016 r.

Zwiększenie planu dotacji zostanie przeznaczone na realizację zadań samorządu 

województwa, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.), tj. finansowanie 

organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz na zakup 2 urządzeń kopiujących 

na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących 

na przysposobienie.

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 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2016

po stronie dochodów. ,
Z up. W OJEWOD^B^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.357.2016.KR

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 179/2016 z dnia 

14 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2210 Urząd Marszałkowski 190 000

Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr PS-ZS.3111.104.2016.RZ z dnia 09 listopada 2016 r.

Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań samorządu 

województwa, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U.' z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), w związku z nieprzyznaniem 

tych środków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z rezerwy celowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie 

w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcjal3. - 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 zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JE W 0^B f)^ ŚLĄ SK IE G 0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


